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Entrevista: 17 de outubro de 2015 

 

C.C. – Bom, Jane, então em primeiro lugar, obrigado por aceitar a entrevista. Eu gostaria de 

começar perguntando sobre a sua origem familiar... Você é de Belém mesmo, não é? Que 

você falasse da sua família, da sua formação antes mesmo da universidade, formação escolar, 

antecedentes familiares... 

 

J.B. – Bom, eu sou daqui, meu pai e minha mãe também, sendo que ela é do interior do 

estado, de um município que chama Igarapé-Açu e o meu pai é descendente de pessoas que 

eram do Marajó, mas ele mesmo já nasceu em Belém. Não era uma família de pessoas que 

tivessem curso superior, a maior titulada era a minha mãe que era professora normalista, 

como se chamava antes, não é? Estudei aqui mesmo em Belém, estudei primeiro no Colégio 

São Paulo, era aqui na frente, hoje em dia é mais adiante. Depois eu fui para a escola pública, 

estudei no colégio Paes de Carvalho, onde eu ainda fiz o curso clássico. 

 

C.C. – Paes de Carvalho, em que ano que você estudou? 

 

J.B. –Eu saí do Paes de Carvalho em 1969, estudei praticamente todo o período da ditadura 

no Paes de Carvalho, fui aluna da Edna [Castro], do Isidoro [Alves], do Heraldo [Maués]... 

C.C. – Pois é, eu ia perguntar, porque eu entrevistei a Edna ontem, e ela falou muito da 

formação política que ela teve no Paes de Carvalho, ela comparou até com o Colégio Pedro II 

no Rio, que é um colégio público muito bom, uma certa elite local... 

 

J.B. É, e a gente padeceu muito na época da ditadura, porque o colégio tinha um grêmio – que 

naquela época se chamava-se  assim, não eram os diretórios, eram os grêmios –, e o grêmio 

Honorato Figueiras era um grêmio muito importante na cidade, ele praticamente formou os 

políticos da cidade. Uma das lideranças jovens, antes de tudo, que aconteceu foi o Jader 

Barbalho. E eu assisti a invasão da escola pela sala da congregação, procurando meus 

colegas, meus colegas presos. Então, foram vários colegas do curso clássico presos durante o 

regime militar. Foram presos no presídio São José. 
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C.C. – Foi no final de 1969 que você saiu? Então, você pegou o AI-5, o 13 de dezembro de 

1968, e isso foi uma mudança? Antes do AI-5 e depois, em termos de repressão? Porque em 

1968 foi um ano de mobilização estudantil muito grande também. 

 

J.B. – Foi. De mobilização estudantil e, nesse momento da mobilização estudantil, várias 

pessoas da escola eram ativistas. Então eles foram presos, a escola foi invadida porque estava 

em greve, eu não me lembro direito todas as coisas. E uma das coisas que mais escandalizou 

a gente, é que não se pôde entrar pela porta da frente, e tinha uma sala que era, vamos dizer 

assim, o ícone da escola. E os diretores abriram as portas das salas e a cavalaria entrou pela 

sala da congregação. 

 

C.C. – Cavalaria... Os cavalos? 

 

J.B. – Os cavalos. A gente jogava petecas e os cavalos escorregavam e a sala ficou... 

 

C.C.-Peteca? 

 

J.B. – Bolinha de gude. Que aqui a gente chama peteca. [Risos] Mas os cavalos entraram por 

lá, e aí todo pátio foi cercado, nossos colegas foram levados, não é? Eu lembro bem do 

Mauro Brasil e do Bené. O Bené hoje mora em Belém, de volta, mas o Mauro mora em São 

Paulo. 

C.C - Bené é quem? 

 

J.B. – Eu esqueci o sobrenome do Bené. 

 

C.C. – É Benedito? 

 

J.B. – É Benedito o nome dele, mas eu esqueci o sobrenome. 

 

C.C. – Agora, você participava ou só acompanhava? 
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J.B. – Na verdade eu era muito moleca, vamos dizer assim. E as lideranças eram sempre 

masculinas, algumas mulheres só eram essas lideranças. E as outras eram consideradas 

pessoas que podiam falar sem querer. Talvez eu me incluísse nesse grupo. Eu lembro bem, 

que um dos colegas que foi preso, depois um dia eu encontrei-o em uma praça e eu sentei 

perto dele para conversar e ele – eu não sei se ele não tinha memória, ou se ele fingia que não 

me conhecia para que eu fosse embora porque ele estava esperando, era um ponto e ele estava 

esperando. 

 

C.C. – Ele já estava clandestino. 

 

J.B. – Exatamente. Ele ficou na clandestinidade muitos anos. E o Bené eu o encontrei depois, 

em Manaus, ele morava em Manaus e depois ele veio para cá. Mas não tenho mais muito 

contato. 

 

C.C. – O Paes de Carvalho era um colégio misto, não era? 

 

J.B. – É. 

 

C.C. – Havia muitos colégios que eram de homens ou de mulheres? 

 

J.B. –O Nazaré era um colégio masculino, o Colégio do Carmo era um colégio masculino, o 

Santa Rosa, aqui perto, era feminino e o Gentil era um colégio feminino. Tinha, além disso, o 

Santa Catarina, que era um colégio feminino, o Santa Maria de Belém que é perto da praça 

Batista Campo, que hoje é uma escola pública, alguns fecharam e outros se transformaram 

em colégios mistos. 

 

C.C. – Em termos de comportamento, não político, mas de sociabilidade, o Paes de Carvalho 

era mais liberal ou progressista, se a gente pudesse falar assim? 

 

J.B. – O Paes de Carvalho era naquele momento, eu diria que nenhuma escola pública hoje é 

o que o Paes de Carvalho era. Primeiro, que a gente tinha um corpo de professores que era 

exatamente o corpo de professores da universidade. Então, a gente trabalhava no Paes de 
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Carvalho com os professores que ou já eram da universidade ou depois foram para a 

universidade. E tinha uma efervescência política muito grande. O colégio público feminino 

era a escola normal, o IEP, então tinha essa possibilidade. Agora tinham outras pessoas, 

outros contatos, de outros colégios. Não é que o Paes de Carvalho fosse o único que fazia 

política. Mas, acho que tinha uma certa tradição dentro disso, e na verdade, quase todas as 

lideranças presas em 1964, elas tinham sido do Paes de Carvalho, de alguma maneira. As 

lideranças da Faculdade de Direito... Outro dia até eu estava escrevendo sobre isso, a gente 

passa aqui na faculdade, hoje os meninos fazem direito e não sabem mais que essa era 

faculdade e o que significava, felizmente ficou com a OAB. 

 

C.C. – Era talvez uma espécie de colégio de aplicação, que não tinha, da universidade. 

 

J.B. – Tinha o colégio de aplicação da universidade, ele é do início dos anos 1960, mas ele 

não tinha essa movimentação que tinha o Paes de Carvalho. Na verdade, na cidade tinha uma 

expectativa, estudar no Paes de Carvalho era estudar em um bom colégio. Para tu teres uma 

ideia nós éramos do curso clássico, nós tiramos todos os primeiros lugares do vestibular da 

federal no ano que a gente fez vestibular. Era uma tradição de estudo e de política. Era uma 

coisa interessante, porque os colegas que tiveram a vida interrompida pela ditadura eram 

excelentes alunos.  

 

C.C. – Deixa eu só voltar um pouquinho, você mencionou que sua mãe era professora. Mas e 

seu pai? 

 

J.B. – Meu pai só tinha segundo ano primário. 

C.C. – Mas ele trabalhava... 

 

J.B. – Ele era vendedor, vendeu medicamentos a sua vida inteira. Então, trabalhava em 

laboratórios farmacêuticos. A minha mãe não era... Ela era formada professora, mas ela 

trabalhou no IBGE a vida toda. Se aposentou pelo IBGE. 

 

C.C. – Qual era o cargo dela? 
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J.B. – Ela era contabilista dentro do IBGE, trabalhava na contadoria, como eles chamavam 

naquele momento. 

 

C.C. – Se caracterizaria como uma família de classe média? 

 

J.B. – Classe média baixa. Embora a gente morasse na Serzedelo, antes um pouco ali onde tu 

vinhas e te hospedavas, porque tu ficavas lá no [Edifício] Francisca Júlia,1 a gente morava 

dois quarteirões antes. Mas aquilo ali, nos anos 1960, nem asfaltado era. 

 

C.C. – Bom, aí 1969 tem essa... 

 

J.B. – Aí eu entro na universidade em 1970. 

 

C.C. – Em História. Já havia o curso de Ciências Sociais? 

 

J.B. – Havia. Mas eu pensava em fazer Direito e depois História. Mas quando eu estava na 

fila do vestibular eu pensei, mesmo na inscrição, até hoje minha mãe não se conforma, eu 

pensei assim: “O que eu vou fazer, fazendo direito? Não existe concurso, eu quero ser juíza, 

não tenho pistolão. Então, vou fazer história, eu trabalho e depois eu faço direito. 

 

C.C. – Nem era um Estado de Direito. [risos] 

 

J.B. – Exatamente. Então eu fui e me matriculei na história. 

 

C.C. – Mas a sua família tinha... Sua mãe e seu pai... Você tem irmãs, aliás? 

 

J.B. – Tenho, nós somos quatro irmãs. 

 

C.C. – Eles tinham expectativa que você fizesse Direito? 

 

                                                 
1 Os pais de Celso Castro moraram em Belém entre 1990 e 2005. Sua mãe nasceu em Belém. 
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J.B. – Tinha. 

 

C.C. – Então ficaram decepcionados. 

 

J.B. – A minha mãe não acreditava. Eu lembro que no dia em que ela foi me levar para fazer 

a prova, ela achava que eu estava brincando e que ela iria me levar na Faculdade de Direito. 

Eu disse para ela: “Não, mãe! Eu vou para a Faculdade de Filosofia”. Foi uma coisa bem 

engraçada. Meu pai dizia sempre que eu ia ser pobre, porque professora... Ele achava que não 

precisava trabalhar, é toda uma mentalidade muito diferente. É uma classe média baixa, mas 

que quer dar o melhor para os filhos. Ele era contra nós estudarmos em escola pública, nós 

fomos porque nós achávamos... Nós as irmãs e a minha mãe decidimos ir para a escola 

pública, porque ela tinha estudado no Paes de Carvalho, e ela achava que era um gasto 

enorme com escola particular, e era. No momento era uma coisa muito pesada para eles.  

 

C.C. – E suas irmãs, para falar um pouco... Elas são mais novas? 

 

J.B. – Elas são mais novas, eu sou a mais velha. Uma é geóloga, também formada pela 

universidade, fez todo o curso dela aqui, inclusive o doutoramento. A outra é jornalista, 

trabalha no Museu Goeldi, ela é analista de ciência e tecnologia no Goeldi e também é 

doutora em ciências sociais. Na verdade nós acabamos fazendo um percurso que acho que 

eles desejariam ter feito e não puderam fazer, não é? 

 

C.C. – E a graduação em História, você fez também na época mais repressiva de todas, dentro 

do regime militar. Como é que era o curso na época e como era o clima? 

 

J.B. – O curso era muito ruim, para falar a verdade. 

 

C.C. – Ruim? 

 

J.B. – Ruim mesmo. Nós tínhamos bons professores, porque bons professores assim, bons 

narradores. Que sabiam contar aquela história muito tradicional. Mas a gente não tinha uma 

boa biblioteca. O material onde eu estudava na biblioteca central da universidade é um 
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material que hoje nem seria considerado pelos historiadores. E eu vinha fazer pesquisa de 

arquivo com Rosa Azevedo e Jean Hébette. Que foram assim... Dentro da Federal do Pará, a 

Rosa, o Jean e a própria Edna, porque... Da turma das minhas colegas, eu estava brincando, 

eles eram a trindade, eles formaram muita gente. 

 

C.C. – A Edna... 

 

J.B. – O Jean Hébette, que hoje não está mais aqui, é um belga, ele voltou para a Bélgica, e a 

Rosa Azevedo que é uma venezuelana, que trabalha junto comigo hoje em dia, a gente 

trabalha junto há muitos anos. E eu fui para os arquivos como historiadora, com a Rosa. 

Assim, como fui iniciada no campo pelo Jean Hébette. A gente brincava que eles eram a 

trindade da universidade. A trindade sagrada. 

 

C.C. – Agora, a maioria dos professores não fazia pesquisa. 

 

J.B. – Não. Não faziam pesquisa, não tinham essa tradição. E eram professores que tinham 

sido bacharéis em Direito e Ciências Sociais. Porque lembra que era bacharel em ciências 

jurídicas e ciências sociais. Então, todos os bons professores da faculdade de direito, os mais 

velhos, eram professores do curso. Então, os dois únicos professores que eu tive que 

mereceriam respeito e reverência, era o professor Benedito Nunes, mas ele passou 15 dias 

dando aula para a gente. Porque era no campus, o curso foi deslocado para o campus e 

naquela época ir para o campus era fazer uma viagem, então ninguém queria ir para lá. E o 

doutor Daniel Coelho de Souza que foi, inclusive, reitor da universidade, era professor de 

Introdução à Filosofia. Mas ele também estava acostumado, na Faculdade de Direito, com seu 

bedel, com todos os serviços. E ele passou 15 dias dando aula para a gente, e foram 

substituídos por um professor substituto que não tinha a qualidade desejada. E os outros 

trabalhavam uma história tradicional, narrativa, cronológica.  

 

C.C. – Então você faz já no Campus Guamá? 

 

J.B. – Foi, eu fui da primeira turma que foi para o Campus do Guamá. 
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C.C. – E a infraestrutura era boa ou precária? 

 

J.B. – A infraestrutura era razoavelmente boa. Por quê? Porque aqueles pavilhões do início 

do campus, quem entra pela Bernardo Saião, eram seis pavilhões. Ainda não tinha nenhuma 

dessas construções que tem hoje. Ainda era um pântano, porque lá foi construído em cima de 

um banhado, não é? Então, a gente ficava lá, tinham duas linhas de ônibus só, hoje tem uma 

quantidade enorme de linhas de ônibus, a gente levava uns 45 minutos para ir... Eu saindo 

daqui, pegando um ônibus aqui na Gentil para ir para o campus eu levava 45 minutos para 

chegar lá, se eu fosse por aqui. Se eu fosse por trás, pela Bernardo Saião, levava um pouco 

mais. Então, não era uma infraestrutura boa. 

 

C.C. – E em termos de... Havia alguma atuação política, de diretório? 

 

J.B. – Havia. Os diretórios funcionavam, meus colegas da história eram pessoas ativas. 

Porque era Geraldo Coelho, que tinha uma tradição familiar, vamos dizer assim, Romero 

Jimenez, e outras pessoas que eram ativas. A gente ia do departamento ao conselho 

universitário, representando os estudantes, se revezavam. Havia momentos,  em que, em 

algumas oportunidades uns não podiam aparecer, apareciam outros. Mas a gente tinha essa 

atuação. 

 

C.C. – Mas mais em relação às questões universitárias, não políticas... 

 

J.B. – Acadêmicas, é. As pessoas que participavam das questões políticas eram as pessoas do 

Partido Comunista que viviam entre nós. A gente sabia e algumas vezes eles não podiam ser 

os representantes e outros assumiam esse lugar, tinha uma espécie de pacto, vamos dizer 

assim.   

 

C.C. – Bom, concluindo a graduação, você fez uma especialização em antropologia lá em 

Santa Catarina, foi logo direto? 

 

J.B. – Foi. Eu estava terminando, nessa época não tinha bolsa de iniciação científica, eu fui o 

que era o correspondente da época, que eu fui monitora, não é? 
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C.C. – Ah, pois é, você foi monitora do Eduardo Galvão? 

 

J.B. – Não, o Eduardo era do Museu [Emílio Goeldi]. E eu na universidade fui monitora do 

Heraldo. Inclusive, nesse período, ele foi fazer a seleção em Brasília e a gente era responsável 

pelas turmas. Então, eu fui monitora do Heraldo, depois fui monitora do professor Samuel Sá. 

Por que eu fui para Santa Catarina?  Que alias isso eu paguei a vida toda, porque as pessoas 

acham que o Goeldi é o expoente e Santa Catarina era um horror. Era a primeira vez que a 

Amazônia ganhava de algum lugar no Sul do país. Paguei por isso ao fazer seleção para o 

mestrado. Tinha o curso de engenharia elétrica em Santa Catarina, e praticamente todos os 

meus colegas de política estudantil foram engenheiros elétricos e eles foram para Santa 

Catarina. Então, em Santa Catarina tinha um núcleo de paraenses, eram uns 15 rapazes. E um 

deles, era muito meu amigo, e ele escreveu dizendo assim: “Jane aqui tem um museu ótimo, 

tu devias vir para cá. Tem uma pessoa assim, assim, ele estuda povos indígenas”. Era o Silvio 

Coelho. Aí eu escrevi para o Silvio e eu participei de uma seleção e fui aceita. Então, eu fui 

para Santa Catarina, nessa época eu concorri a uma bolsa dentro da universidade e na hora de 

eu sair o professor Napoleão não queria que eu saísse, segundo ele eu deveria ficar para ser 

professora substituta. Eu disse para ele que eu não tinha o menor cabedal para ser professora, 

eu ia estudar e um dia eu iria voltar e fazer concurso. Até porque o último concurso que tinha 

tido entraram todos os meus colegas e eu não estava formada, então não pude entrar nesse 

concurso. Levei nove anos para entrar. Porque foi quando teve concurso. Porque hoje 

concurso é fácil, naquela época não era. Então eu fui para Santa Catarina, o Silvio me 

aceitou. Aí eu me desliguei... Eu ia ganhar uma bolsa da universidade, mas, segundo se diz, a 

bolsa foi dada para o filho do reitor, e eu perdi a bolsa. Então, ele foi fazer psicologia, eu fui 

fazer antropologia. Mas como eu trabalhava, eu pedi demissão das escolas e fui... 

 

C.C. – Você era professora em escolas... 

 

J.B. – Eu era professora no Colégio Moderno, que era um dos colégios, também, importantes 

da cidade.   

 

C.C. – Professora de História? 
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J.B. – Professora de História. 

 

C.C. – Agora, esse curso em Santa Catarina, era um ano? 

 

J.B. – Era um ano. E, na época, a gente tinha bolsa da Capes e do CNPQ, era muito fácil de 

conseguir quer para especialização, quer para aperfeiçoamento. Só demorava para eles darem 

a resposta. Porque hoje tem internet, a gente faz tudo... Demorava. Demorou tanto que eu 

ganhei bolsa tanto do CNPQ, quanto da Capes. E nós tivemos que devolver uma delas, 

porque não podia coincidir, a gente fez uma justificativa para não ficar ruim para o museu de 

Santa Catarina, o Silvio fez a exposição de motivos. E aí, quando eu cheguei lá, que não tinha 

bolsa, eu fui ser, de novo, monitora. Eu era monitora, tinha uma bolsa que chamava APG – 

Aluno de Pós-Graduação – eles me matricularam no curso de pós-graduação em direito, onde 

eu fiz sociologia jurídica, com a pessoa lá. E fazia algumas disciplinas com o Silvio, porque o 

Silvio sempre ensinou no Direito e na Antropologia. Então, eu fiz uma parte da pós-

graduação, eu não fui selecionada, eu fazia como aluno avulso. E aí eu acabei trabalhando, 

porque eles acabaram não apenas me conseguindo a bolsa de monitoria, mas me concederam 

um cargo na faculdade.... Hoje é a Fundação do Vale de Itajaí, mas era a Faculdade do Vale 

de Itajaí, onde eu ensinava História. E eu acabei ficando dois anos lá até fazer seleção do 

mestrado em Brasília. 

 

C.C. – Quer dizer, você acabou o curso e ficou mais um ano. 

 

J.B. – Não, eu prorroguei. Eu fiz primeiro, eles consideravam que primeiro eu tinha feito um 

aperfeiçoamento, depois eu fiz uma especialização. E, também eu tinha um outro interesse, 

que eu sempre quis fazer arqueologia. Mas eu não consegui aturar doutor Mário Simões, que 

ele só mandava a gente lavar caco, como a gente brinca. E lá tinha um grupo que era muito 

interessante, que era a Maria José Reis... 

 

C.C. – Os sambaquis? 
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J.B. – Eu não trabalhei nos sambaquis, mas eu trabalhei nas casas subterrâneas 

provavelmente dos Kaingangs mais antigos, com a Maria José Reis, e ela era orientanda do 

Ulpiano [Bezerra de Menezes], então isso foi uma coisa importantíssima na minha formação, 

que até hoje reflete na minha formação. Porque no curso de pós-graduação que nós 

trabalhamos hoje, nós trabalhamos em três campos: Arqueologia, Antropologia Social e 

Antropologia Biológica, a gente tentou a Linguística, mas ela está separada há muito, no 

Brasil, então isso ficou muito difícil de ser feito. Mas essa possibilidade de não ter uma 

formação em arqueologia, mas de ter convivido com os arqueólogos, inclusive em campo, foi 

importantíssima para a constituição do perfil do programa. Eu consigo dialogar bem com a 

arqueologia e com a bioantropologia. 

 

C.C. – Bom, eram as quatro grandes áreas, que perdeu-se. O Lévi-Strauss falou que o Franz 

Boas era o último grande antropólogo das quatro áreas. 

 

J.B. – E, na verdade, o programa, ele faz isso hoje, mas cada um no seu pedaço. É muito 

difícil a gente atravessar. É mais fácil eu falar com a genética via antropologia forense, do 

que eu falar com as minhas colegas de outras áreas. 

 

C.C. – Mas você não pensou em ficar em Santa Catarina? Já tinha começado o mestrado lá... 

 

J.B. – Pensei. Fiz concurso para ser professora, mas eu fiquei em segundo lugar. E aí não me 

chamaram. E nessa época inclusive.... Eu tinha pensado tudo, eu ia estudar as minas em Santa 

Catarina. A minha ideia era essa, imagina! Eu nem sabia onde eu estava me metendo. E eu 

faria a tese, a dissertação, em Santa Catarina. Eu já estava em Brasília quando eu voltei para 

Santa Catarina para fazer concurso. Mas eu fiquei em segundo lugar, a pessoa que passou em 

primeiro lugar, ficou. E eu não tinha condições de ficar em Santa Catarina, nem de fazer a 

tese lá, a dissertação, não é? Aí eu vim fazer a dissertação aqui. Eu concorri a uma bolsa, 

primeiro concurso da Fundação Ford com a Fundação Carlos Chagas, eu consegui o prêmio 

para fazer minha dissertação aqui. 

 

C.C. – E a sua família como é que viu, você longe? 
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J.B. – Ah, o meu pai achava ótimo. Ele achava uma beleza as filhas estudarem. Acho que ele 

pensava que nós éramos meninos e que a gente podia ganhar o mundo assim. Tanto que eu 

estudei no Brasil, a minha irmã terceira já estudou, fez todo o curso dela fora do Brasil, ela 

fez mestrado nos Estados Unidos, doutorado na Inglaterra. E a minha outra irmã fez tudo 

aqui, porque aqui tinha o melhor curso de geologia no Brasil. Ela é geofísica. 

 

C.C. – Agora, o mestrado de lá você vai fazer na UNB? Você chegou a voltar para Belém um 

tempo ou foi direto? 

 

J.B. – Não, eu fui direto de Santa Catarina para Brasília. Fiz a seleção e fiquei três anos em 

Brasília.... Porque naquela época se fazia o mestrado em quatro anos, não é? 

 

C.C. – O mestrado você começou em 1976, não é? 

 

J.B. – 1976 e terminei em 1979. 

 

C.C. – O programa lá tinha começado uns três anos antes se eu não me engano. Em 1973, não 

é? 

 

J.B. – É, o primeiro formado na UNB é o João Pacheco. Fez quarenta anos o programa. Eu 

fui, inclusive, chamada para os quarenta anos fazer uma fala. Eu, Carlos Brandão... Aliás, é o 

Carlos que é o primeiro que se formou pela UNB. Eu fui direto para lá. Eu não voltei para cá, 

a não ser depois que eu estava na pós-graduação, teve esse primeiro concurso da Carlos 

Chagas, eu era orientanda do Klaas Woortmann, embora isso não conste no meu currículo, 

porque o Klaas foi embora para a Inglaterra e eu acabei orientada pelo Melatti no final da 

minha dissertação. Que é uma coisa estapafúrdia porque eu trabalhava com aquilo que se 

chamava antes a questão da mulher, e o Melatti orientava indígenas.  

 

C.C. – Mulheres da castanha. 

 

J.B . – Exatamente. Foi muito engraçado que eu cheguei lá e disse: “Olha, Roque, tu que vai 

me orientar”. “Jane, não posso, estou orientando quase toda turma de vocês”. Aí eu falei 
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assim: “Então dá um jeito de arranjar um orientador para mim, porque eu vou defender esse 

negócio”. Aí ele disse assim: “Só o Melatti”. Aí eu fui lá com ele, ele olhava para minha cara: 

“Jane, eu não entendo nada disso”, eu disse: “mas, tu podes entender?”, ele olhou para mim, 

assim: “Como posso entender?”, eu disse: “claro, todo antropólogo tem que entender de tudo, 

então, teoricamente, tu podes não conhecer a bibliografia, mas tu vais ler o que eu escrevi e tu 

vais me dizer se tem coerência ou não”. Aí ele riu e falou para mim que ele ia ler. Aí eu 

deixei todo meu material com ele. Eu tinha, na verdade, o material, porque ele foi avaliado 

sempre pela Albertina, pela Carmen Barroso, porque eu era a menininha do concurso, então 

elas me tratavam como se eu fosse um bibelô. Eu devo muito a elas, também, por conta disso. 

A primeira vez que eu fui para falar sobre o meu trabalho, aconteceu uma coisa horrível e 

elas ficaram preocupadas comigo. Porque eu estava em uma manhã fria em São Paulo, eu 

moleca, muito jovem. Acho que eles só me selecionaram porque eu era daqui e era o único 

trabalho que tinha sido apresentado. Eu não tenho nenhuma dúvida disso, porque eu não 

considero que tenha sido um trabalho, a não ser pelo pioneirismo ele não era um trabalho. Eu 

estava começando a falar e a Heleieth Safiotti me interrompeu, perguntando se eu tinha lido o 

capítulo inédito do Capital. Eu não sei onde eu arranjei alguma luz, eu olhei para ela e disse 

assim: “A senhora leu, professora?”, ela disse: “Li.”, eu disse: “E resolveu seus problemas?”, 

ela disse: “Não”, eu disse: “Então, deixa eu apresentar meu trabalho”. Isso causou um 

estresse na sala, eu olhava para as pessoas, as pessoas estavam todas assim. Quando deu um 

intervalo que eu fui sair. Cristina Bruschini, Albertina, Carmen Barroso, Maria Lopes, todas 

foram me receber na porta, porque elas não sabiam como eu tinha tido aquele expediente, 

porque elas iam ficar sem saber o que fazer. E eu também até hoje não sei como é. Eu só 

penso nisso, lembrando assim, hoje quando eu oriento, eu penso no que eu vou dizer para os 

alunos, porque eu acho que se eu não fosse, se eu não tivesse tido esse expediente, nem 

tivesse a possibilidade de dizer isso para aquela pessoa – que era, vamos dizer assim, a pessoa 

que entendia da questão da mulher naquele momento – eu não teria levantado a cabeça. 

 

C.C. – Agora, a Heleieth Safiotti, ela reagiu como? Numa boa, ficou chateada? 

 

J.B. – Não, ela ficou lá. Depois ela fez outras coisas, porque a Cristina deu carona para ela e a 

gente estava hospedada na casa da Cristina. Porque naquela época tinha dinheiro, mas eram 

umas coisas muito domesticas. Então, nos ficamos hospedadas nas casas das pesquisadoras 
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da Carlos Chagas. Aí ela criticou um outro trabalho que era muito interessante, de uma moça 

chamada Celene, que hoje, acho que está na Fundação Oswaldo Cruz, ela fazia um trabalho 

sobre as mulheres na Petrobras e mostrou que as chefias femininas ganhavam menos que as 

chefias masculinas. Era um trabalho pioneiro naquela época. E ela ficou aborrecidíssima, por 

causa do trabalho, pioneiro [risos]. Eu penso que ela talvez não tenha tido os alunos dela 

selecionados [risos]. E isso é uma coisa muito tola, por parte dos pesquisadores, quando eles 

não têm os seus alunos selecionados, parece, assim, que os outros alunos não prestam. Então, 

eu acho que, talvez tenha sido uma tolice desse tipo. Hoje eu considero uma tolice, mas eu 

fiquei muito.... Eu fiquei apavorada na hora que ela perguntou isso para mim. 

 

C.C. – Agora, só para falar um pouco da sua pesquisa do mestrado, como é que ela foi feita? 

 

J.B. – Era assim, originalmente eu queria estudar a produção de castanha entre os índios 

Parkatêjê, entre o povo indígena Parkatêjê. Porque, na época, eles tinham tido um projeto que 

se chamava de desenvolvimento comunitário, e eles conseguiram coordenar a safra da 

castanha. Aí eu brinco que não tinha dinheiro para eu ir para os Parkatêjê, então eu fiquei só 

com as castanhas. Aí eu me mapeei as fábricas em Belém, e eu trabalhei em todas as fábricas 

que à época existiam.  

 

C.C. – Você fez a pesquisa de campo em 1977, 1978? 

 

J.B. – 1977 e 1978. 

 

C.C. – Você vinha para cá ou...? 

 

J.B. – Não, eu vim para cá. Fiquei até o final de 1978, que foi quando o programa mandou 

dizer que a gente tinha que fazer a nossa defesa. Aí eu expliquei que eu ainda estava 

terminando meu trabalho, eu estava terminando os relatórios para a Carlos Chagas, e eu fui 

no final de 1979. Na verdade, eu só fui porque eu fui selecionada para entrar na Funai, e eu 

fui daqui para lá, para fazer a defesa da tese... Não, eu assumi a Funai e onze dias depois eu 

defendi minha dissertação. 
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C.C. –  E o Melatti não entendeu a sua dissertação? 

 

J.B. – Sabe que ele leu e voltou e disse: “Jane, a fábrica funciona assim?”, aí eu falei: “Não, 

bem aqui está errado...”, “Então, pode volta e explicar que a pessoa tem que entender isso. O 

resto está ok, então vamos lá”. Aí eu tinha também a chance de conversar com a professora 

Mireya Soares que era uma guatemalteca que trabalhava em Brasília. Aí eu fui conversar com 

a Mireya, ela olhou para mim e disse assim: “Eu acho que tu não deves defender”. Aí eu 

disse: “Por que, Mireya?”, e ela disse, assim: “Porque tem muito material para ser 

trabalhado”. Eu disse: “Eu sei. Mas eu vou defender”. Aí ela disse assim: “Então, eu não vou 

para tua banca”. Eu disse: “Então fica em casa, porque eu vou defender e vou ser aprovada”. 

[Risos] Não sei em que eu me enfiava, que eu sempre fui assim. Aí eu fui para a banca, a 

banca foi o Melatti, o Roque e uma americana chamada Vera Arecco, que trabalhou em 

Brasília. A minha tese tinha setenta páginas, papel tamanho ofício, espaço um, porque eu não 

tinha dinheiro para pagar o datilógrafo. Ela conseguiu fazer sessenta e nove perguntas. Eu 

tenho anotadas até hoje no volume da dissertação. Ela não entendia nada, nada. De 

Amazônia, nem de coisa alguma. Eu briguei com o Roque depois, porque ele pôs aquela 

mulher na minha banca. Aí ele disse assim: “Porque tu disseste que a Mireya não podia ir, 

porque ela não ia  te aprovar, então eu pus a Vera, que era para discutir”. Aí foi interessante, 

que a Mireya foi assistir. Na verdade eu entendo o que ela queria, ela queria que eu 

trabalhasse mais, elaborasse mais. Mas eu fiquei... Para cá eu não tinha orientador, na 

verdade a nossa turma em Brasília foi muito prejudicada porque a gente era... Todo mundo 

era orientando de Klaas Woortmann ou de Roberto Cardoso de Oliveira. Um foi para a 

Inglaterra e o outro para o México. E o que a gente ia fazer? E era assim, eles dois eram 

muito respeitados. Então, as pessoas não queriam se comprometer a orientar pessoas que eles 

já estivessem orientando. Eu me lembro que na época foi para Brasília a Lígia Sigaud, e eles 

me atribuíram a Lígia como orientadora, até hoje eu estou esperando que ela mande a 

avaliação do meu trabalho. Que eu escrevi a ela assim mesmo: “Eu fui atribuída à senhora e a 

senhora a mim, estou mandando meu trabalho para que a senhora possa mandar as 

observações”. Ela não me respondeu nunca. Lógico, porque isso não é uma coisa que se faça 

dessa forma, hoje eu entendo isso. Na época eu só chorava e me desesperava. Aí foi quando 

eu cheguei em Brasília e disse para o Roque: pode me arranjar um orientador, que eu vou 
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defender esse negócio, não vou perder o meu tempo, não”. Aí eu fiz a defesa, fiquei na Funai. 

Fui expulsa da Funai com quarenta outros antropólogos. 

 

C.C. – Como foi essa experiência, você fez um concurso para a Funai? 

 

J.B. – Não, a gente entregava os currículos e eles selecionavam. 

 

C.C. – Isso você fez em 1979? 

 

J.B. – Em 1979. Eu entrei na Funai acho que em novembro de 1979. Que foi também quando 

eu fiz a defesa. Lá em Brasília, eu entrei por aqui com meu currículo, que eu queria trabalhar 

aqui, porque eu não tinha desistido dos Gavião. Eu queria trabalhar com eles, então eu entrei 

com meu currículo aqui e eles me chamaram para Brasília. Como eu não tinha emprego eu 

resolvi ir. Só que era a época dos coronéis na Funai. Aí eu peguei outro tranco. 

 

C.C. – Quanto tempo você ficou na Funai? 

 

J.B. – Nove meses... [Risos] Não, sete meses, foi uma gestação interrompida. [Risos] 

 

C.C. – Como foi essa experiência? 

 

J.B. – Olha, Celso, uma das coisas que eu fiz, importante, foi aprender essa história da 

burocracia da Funai, que hoje me serve muito, trabalhando com povos indígenas era um 

aprendizado. Eu me lembro que na época, eu não dava parecer que eu não tirasse fotocópia 

do processo inteirinho. Eu tinha quilos de processos na minha casa. 

 

C.C. – A tua função era qual? 

 

J.B. – Eu era da divisão de estudos e pesquisas. Eu fazia avaliação para mineradora que pedia 

para saber se era terra indígena ou não era terra indígena, os pesquisadores que queriam ir 

para área indígena, e nós mesmos íamos para área indígena. Eu só fiz um trabalho na Funai 

que foi com os Wassu, eu fui a primeira vez... Os Wassu ficam em Alagoas, município de 
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São Joaquim, acho que chama assim. Eu fui, e quem tinha ido antes de mim era Delvair 

Melatti, na época. Aí eu fui a segunda vez para fazer o levantamento, junto com um 

agrônomo, para que a gente pudesse demarcar a terra. Até hoje não está demarcado. Outras 

pessoas já estudaram os Wassu. E lá, quando eu voltei para o hotel, depois de 15 dias na área, 

o fazendeiro foi procurar a gente, e foi uma situação bem difícil, porque a gente foi chegar, 

estávamos com fome, e não tinha comida no hotel. Porque os hotéis eram muito precários 

naquela época, hoje que a gente tem hotéis melhores. Aí o moço ligou da portaria 

perguntando por mim, eu disse: “o que foi?”. Porque eu sabia que não tinha ninguém lá, e eu 

tinha receio. Aí ele disse: “Não, tem um senhor aqui, por nome fulano de tal, que está 

procurando a dona Jane”. Eu disse: “Diga para ele que a dona Jane não está, só estou eu aqui 

no quarto”. Aí ele desligou e deve ter dito para ele. E aí o engenheiro começou a perturbar, 

porque ele estava com fome, porque ele queria comer, não sei o que. Aí eu falei com ele: “Só 

tem duas alternativas, ou come e morre, ou fica com fome e não morre. A gente tem que 

esperar no mínimo umas duas horas, para a gente comer em qualquer boteco, porque à essas 

alturas, vai estar fechado, mas eu não vou sair daqui agora. Tu sabes o que a gente passou na 

área, então eu não vou sair daqui agora”. Porque Alagoas é tipo Matogrosso, talvez um 

pouquinho pior. E aí assim nós ficamos, eu voltei, fiz o relatório, mas... Daí a uns quinze dias 

nós resolvemos fazer uma denúncia, coisa de gente idiota, uma denúncia para o Mário 

Andreazza, sobre os coronéis da Funai e a venda de terra indígena. Eu me lembro que eu não 

queria assinar o documento, porque ele estava mal escrito, aí as pessoas assim: “Jane, você 

está com medo!”. Aí para mostrar que não estava com medo, assinei o documento. Fomos os 

cinquenta para a rua. Quer dizer, tinham outras questões que não apenas essa. Mas tinha sido 

demitido o Rafael, tinha sido demitido o Porfírio de Carvalho, tinha sido demitido o Odenir. 

Eram os três nomes importantes da Funai. E na verdade eles tinham sido demitidos porque 

nós éramos coordenados, no departamento, por um coronel que foi torturador. Eu lembro 

muito bem no dia que a Lúcia Hussak chegou lá, e ela se deparou com aquele senhor, que foi 

o torturador dela, ela não conseguia fazer mais nada na vida. Na verdade, ela não disse, mas 

pelo rosto dela a gente sabia, e tirou-a Funai. E a gente sabia o que era aquela pessoa. E o 

Rafael, muito solidário com os colegas que tinham passado por isso, ele espezinhava esse 

coronel todos os dias da vida dele. Ele chamava coronel Zanoni, aí ele chamava a gente para 

a reunião que ele queria fazer um documento, mostrando quem era índio e quem não era 

índio. A gente tentava dizer para ele que antropólogo não fazia isso. Aí ele dizia que tinha 
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que fazer, porque tinha a macha mongólica. Aí o Rafael, olhava para ele com aquela cara sem 

vergonha e dizia assim: “O senhor acha que eu vou ficar abaixando calção de índio, para 

olhar se tem mancha mongólica ou não, coronel Benoni”. Aí ele dizia assim: “Eu me chamo 

Zanoni”. Aí ele dizia assim: “Sim, coronel Benoni”. Era desse jeito que ele ficava. Eu ficava 

apavorada quando ele fazia isso. E o Rafael foi uma das pessoas demitidas. Porque, na 

verdade, nós dentro da Funai, éramos uma espécie de guerrilheiros idiotas, porque nós 

pegávamos os documentos, fazíamos as denúncias internacionais, nós fazíamos os dossiês. 

Trabalhei no dossiê Ianomâmi. Os dossiês todos que iam para fora do Brasil, dossiê da 364, 

por conta dos Nambiquara. Então, a gente fazia esse tipo de coisa e, logicamente, as pessoas 

sabiam. Porque assim como tínhamos nós, que fazíamos isso, tinham os funcionários da 

Funai que não nos viam com bons olhos e isso é uma eterna briga entre os indigenistas e o 

antropólogos. Então, só durei sete meses. Levei 18 anos para tirar a justa causa, e eu estava 

em Portugal, já fazendo o doutorado, quando eles me nomearam por diário oficial, sendo 

dedicação exclusiva na universidade, eles me nomeiam para Funai. Aí a minha irmã leu, por 

acaso, no diário oficial. Porque nessa época trabalhava na Capes, leu por acaso, no diário 

oficial. Mandou dizer: “Jane, tu é maluca, como é que tu assume a Funai, sendo dedicação 

exclusiva na universidade”. Eu disse: “Mas não eu”. Aí ela disse: “Mas está no diário”. Aí eu 

passei uma procuração, ela foi na Funai, esperaram eu voltar e a funcionária dizia assim: 

“Mas, a senhora não vai ficar com esse emprego?”, eu disse para ela: “Minha senhora, se eu 

tivesse de viver desse emprego meu filho tinha morrido de fome”. Aí eu assinei uma 

desistência. E tive que provar na universidade [risos]. 

 

C.C. – Você falou do seu filho, você tem um filho? Ele nasceu...? 

 

J.B. – Tenho. Ele nasceu em 1983. 

 

C.C. – Ah, então foi depois. Mas vamos falar de... 

 

J.B. – Eu fui mudando as coisas, desculpa Celso. A gente vai pulando os assuntos. 

 

C.C. – Não, imagina. E você saiu da Funai, então, em 1981? 
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J.B. – Não, em julho de 1980. 

 

C.C. – Aí, bom, foi demitida. Aí voltou para Belém.  

 

J.B. – Mas voltei assim, primeiro eu tentei trabalhar com o Cimi [Conselho Indigenista 

Missionário], não consegui... 

 

C.C. – Era um indigenista missionário que era muito ativo nessa questão. 

 

J.B. – Era, porque era o Egídio Schwade que trabalhava no Cimi, era o secretário nacional. 

Trabalhava em Brasília, mas o Cimi também não tinha grana, e eu não podia ficar em Brasília 

sem dinheiro. Aí um dos meus colegas de faculdade mandou dizer que o Jean Hebette estava 

procurando alguém para trabalhar com educação aqui, e que precisava de uma proposta. Aí 

eu escrevi uma proposta e mandei para o Jean, ele ia a Brasília para trabalhar alguma coisa no 

CNPQ e foi me entrevistar. E aí eu voltei para cá, para trabalhar em um projeto de educação 

coordenado pelo Jean Hebette e pela Rosa Azevedo. E aí eu volto para Belém nessa 

condição. Eu fui contratada como pesquisadora, mas eu tinha só uma bolsa. E esse ano era o 

ano de 1980, que foi o ano que entraram os... Foi o ano da Ester como ministra de Educação e 

teve a primeira greve e eu não era ligada a universidade, eu era uma pessoa autônoma dentro 

da universidade, mas eu participei da greve. Todos os meus colegas que estavam na mesma 

condição que eu entraram, são os colaboradores 80. E eu fiquei esperando para fazer 

concurso, não entrei na leva. E aí depois eu fui professora visitante – eu digo que a única 

professora visitante em sua própria terra, em regime de 20 horas fui eu. Eu e uma outra 

pessoa que foi uma pessoa, que foi mulher de uma pessoa que passou muito tempo 

clandestino, que é minha colega hoje na história. Nós fomos as duas professoras contratadas 

em regime de 20 horas porque o pró-reitor achava, à época, ele era extremamente autoritário, 

ele achava que a história não precisava de pessoas em regime de 40 horas. Ele disse para a 

chefe de departamento. E aí nós fomos contratados em 20 horas, depois teve duas vagas de 

concurso, nós concorremos e conseguimos entrar, felizmente. 

 

C.C. – Em que ano que você foi efetivada em tempo integral? 
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J.B. – Em 1982. Tanto que agora eu vou fazer promoção para titular, já estou esperando 

algum tempo.  

 

C.C. – Deixa só.... Posso fazer um parêntese? Você mencionou o Napoleão e antes a gente 

tinha falado, antes da entrevista começar, um pouco sobre o Eduardo Galvão. Eu queria que 

você falasse dessa experiência com essas duas pessoas, que são os fundadores, vamos dizer, 

da antropologia no Pará. 

 

J.B. – Os dois, ao meu ver, eles tinham uma coisa muito interessante, que hoje a gente 

perdeu. Eles tinham um regime de colaboração entre a universidade e o museu que 

proporcionou coisas muito interessantes. Inclusive, assim, quando eles iam para campo, eles 

faziam as coleções preferencialmente para a sua instituição e todas as duplicidades 

pertenceriam a outra instituição. Então, isso faz com que a antropologia tenha um acervo de 

mais de 1500 peças. O Napoleão era uma pessoa interessante, que sempre disse para nós – se 

tu entrevistar Heraldo e Angélica eles podem ter te dito isso – ele sempre disse para nós que 

queria ver todo mundo formado, cada um em um lugar e brigando sempre. 

 

C.C. – Apesar dele ser só Bacharel. 

 

J.B. – É, exatamente. Ele era só Bacharel em Ciências Jurídicas e Sociais. E foi militar. Ele 

dirigiu o laboratório à sua moda, era uma pessoa às vezes muito arbitrária. Mas também 

muito generoso, como toda pessoa muito autoritária ele era muito generoso também. E eu 

comecei como monitora dele. Até hoje, os meus alunos riem... 

 

C.C. – Durante a graduação? 

 

J.B. – Durante a graduação, os meus alunos riem porque eu digo que eu comecei quando eu 

fui a primeira vez no laboratório, ele me botou sentada em uma mesa, e ele disse: “Você vai 

começar pelo dicionário. Todas essas plantas que tem aqui, você vai tentar ver os nomes 

científicos e vai ver as fichas que a gente coletou em campo, para que serve”. Eu me lembro 

que eu comecei pelo abacate, os meninos dão risada. Porque eu tinha que saber o que era o 

abacate, o nome científico, não sei o que... E assim eu fui, eu ficava horas no laboratório 
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trabalhando. E o acompanhava na sala de aula também. O Galvão não, o Galvão era uma 

relação mais leve. 

 

C.C. – Mas o Galvão estava só no Museu ou...? 

 

J.B. – Só no Museu. Ele dava aula na universidade, mas ele era só do museu. Porque, na 

verdade, até mesmo hoje não tendo esse trânsito muito grande entre museu e universidade, se 

chamarem a gente vai ao museu e faz as coisas, se a gente chamá-los, eles vem, não todos, 

mas eles vem para falar para a gente. Então, tem uma colaboração. Aí eu pedi estágio no 

museu, e eu fiz estágio no museu em 1971 e 1972, antes de eu sair daqui. 

 

C.C. – Com o Galvão? Diretamente com ele? E como é que era? 

 

J.B. – Com o Galvão, diretamente com ele. Bom, lá era um sistema de seminários, o nosso 

livro texto para ele era o livro o Octávio Ianni e do Fernando Henrique Cardoso, aquele livro 

que tem vários textos de sociologia clássica, do Gurvitch, não sei quem.... Não me lembro 

mais. Então, nós fizemos seminários daquele livro de um lado para o outro. E, nos intervalos, 

nós tínhamos as apresentações das pessoas que tinham ido para campo trabalhar com povos 

indígenas. Porque ele dizia que a gente não poderia trabalhar com os povos indígenas sem 

entender das ciências sociais como conjunto. Ele falava sempre que não existia diferença 

entre sociologia e antropologia. Então, que a gente precisava compreender isso para ser um 

bom etnólogo. Então, era um pouco essa a relação. Então a gente ia para lá... 

 

C.C. – Mas eram todos com povos indígenas, ou eram também com camponeses? 

 

J.B. – Tinha alguma coisa com camponeses, mas na verdade não era... Era só quando ele 

chamava alguém que trabalhava com camponês. Porque era ele que dirigia o seminário. E, no 

museu, na verdade, a única pessoa que trabalha com camponês nesse momento, era a Maria 

José Brabo, que trabalhava no Marajó com os roceiros. O forte do museu era a etnologia e os 

estudos de pesca. Que eram coordenados, mesmo a Lourdes estando aposentada é ela que 

ainda coordena essa parte. 
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C.C. – O Galvão tinha muito é... Aculturação, não é? 

 

J.B. – Ele tem um texto que é clássico, que são as áreas culturais no Brasil, que ele divide o 

Brasil e faz um estudo dos estudos etnográficos na época, mostrando as predominâncias 

dentro de cada área. Porque ele foi aluno do Wagley, sempre, e ele tinha sempre essa 

possibilidade. Depois ele escreveu, o livro dele mais famoso, chama Santos e visagens, que é 

sobre Gurupá, que é um bom trabalho. É interessante que se a gente vai para o interior do 

estado a gente ainda vê o que ele descreve acontecendo. E o outro trabalho dele, que eu 

considero importante é o que ele escreveu com o Charles Wagley sobre os Tenetehara, onde 

eles previam que os Tenetehara desapareceriam, que eles estariam aculturados em pouco 

tempo. Quer dizer, essa reviravolta que a gente vê hoje, de combate a essa homogeneização é 

uma coisa que ninguém pensava nos anos 1960 e 1970. 

 

C.C. – Um certo fatalismo da assimilação, aculturação. 

 

J.B. – Exatamente, que isso haveria de exterminar os povos indígenas, pela... Quer dizer, o 

genocídio tinha feito uma primeira parte e o etnocídio faria o restante. É uma coisa muito 

interessante a gente ver. E eu trabalho com um grupo que durante anos e anos eles não foram 

considerados Tenetehara. Eles, de uns quinze anos para cá, se apresentam como tal. É um 

grupo que se fores à Salinas e se passares por Santa Maria, estão todos na beira da estrada e 

ninguém vai dizer que eles são indígenas porque as pessoas esperam uma aparência diferente. 

E é uma história terrível, no caso deles, porque eles ficam na mão dos Capuchinhos 

lombardos, as crianças deles vão para as escolas, sequestradas praticamente. E o trabalho do 

Galvão é importante, no caso, porque ele me dá todas as coisas referentes ao Maranhão, que 

eles vêm de lá se deslocando até o Rio Maracanã, e isso é muito importante, para essa... Não 

dá para estudar Tenetehara sem ele, porque tem coisas bem importantes. 

 

C.C. – O Galvão e o Napoleão morreram quando? O Galvão foi em... 

 

J.B. – O Galvão morreu nos anos 1970, acho que 1975. O Napoleão, ele morre acho que em 

1984. Porque o laboratório de antropologia que leva o nome dele na universidade, foi 

inaugurado o Napoleão tinha morrido a pouco. E, assim, ele tinha andado com esse 
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laboratório pela universidade inteira, na hora que a gente consegue um prédio que fosse do 

laboratório, ele nem chega a ver. 

 

C.C. – É, tem uma placa lá. Só uma pausa. 

 

[FIM DO ARQUIVO 1] 

 

 

C.C. – Estávamos conversando que eles eram amigos, o Napoleão, o Eduardo e o Mário 

Simões... 

 

 J.B. – Então eles faziam um triangulo, e eles mandavam a gente uns para os outros. Então, eu 

ainda cheguei a ir para o setor de arqueologia do Goeldi com o Mário Simões. Mas ele era... 

O Napoleão era uma pessoa autoritária, mas de bom humor. O Dr. Simões era de um mal 

humor insuportável. 

 

C.C. – E o Eduardo Galvão? 

 

J.B. – O Eduardo era um gozador. Ele era uma pessoa muito amável, muito agradável.... 

Daquilo que eu me lembro, pode até ser que seja uma imagem errada mas eu sempre fui 

muito bem tratada por ele. Ele chamava a gente de menina: “Menina, para que você vai fazer 

antropologia?”. Ele conversava muito com a gente, se a que queria mesmo fazer isso, se a 

gente queria ir para o mato. Porque, naquela época, fazer antropologia era ir para o mato. 

Meu pai até brincava que ele só tinha filha que gostava de mato, porque uma era geóloga e 

outra antropóloga. 

 

C.C. – A antropologia urbana não existia.  

 

J.B. – Era uma coisa que não existia, embora o Napoleão... 

 

C.C. – Quer dizer, já tinha o Gilberto fazendo isso... 
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J.B. – Tinha, tinha... E o Napoleão fazia a gente ler todas essas coisas; Mas, o Napoleão a 

coisa que ele mais conhecia era a Escola de Chicago. Então, ele adorava fazer os trabalhos 

mostrando a movimentação dos bairros, não sei o que... Ele não tem assim uma grande 

produção escrita, porque ele não era de escrever, ele fazia os outros escreverem, mas ele não 

tem uma produção escrita muito grande, as coisas que ele tem são mais restritas. Depois que 

ele saiu da universidade aposentado ele ainda passou um tempo no Goeldi, fazendo trabalho 

com a coleção africana. Era uma pessoa que se virava. Como ele também não dependia do 

salário dele de professor, porque ele era dono de cartório na cidade. Então, ele podia fazer a 

coisa do jeito que ele queria. Quando faltava uma coisa no laboratório ele puxava do bolso e 

mandava comprar, entendeu? É uma coisa que não existe mais, mesmo que a gente queria a 

gente não tem condições para isso. 

 

C.C. – Bom, e aí em 1982 você é efetivada como professora, e aí ficou grávida logo teve filho 

já em 1983. 

 

J.B. – Foi, passei no concurso já em agosto. Eu fique esperando ter um emprego fixo! [risos]. 

 

C.C. – Você estava casada? 

 

J.B. – Eu estava casada nessa época. 

 

C.C. – Quando que você...? 

 

J.B. – Em 1979.  

 

C.C. – E o seu marido era...? 

 

J.B. – Era jornalista. E depois eu tive meu filho e fiquei trabalhando na universidade. Aí eu 

não podia sair porque tinha outra questão, eu me separo logo depois que ele nasce. E aí eu 

tinha uma questão, eu queria fazer doutorado, mas eu não tinha condição de sair com uma 

criança pequena e... 
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C.C. – O seu concurso foi no departamento de? 

 

J.B. – História e Antropologia. 

 

C.C. – Que eram juntos ainda? 

 

J.B. – Exatamente. Eles só se separaram acho que nos anos 1990.  

 

C.C. – Mas você dava aula de antropologia? 

 

J.B. – De antropologia. Embora eu seja... 

 

C.C. – Quais cursos você dava? 

 

J.B. – A gente oferecia em antropologia, para quase...  Acho que eram 25 cursos na 

universidade, eu só sei porque eu fiz o processo de separação do departamento, e eu tive que 

analisar e mostrar como a gente trabalhava na antropologia e porque a gente podia, vamos 

dizer assim, constituir um novo departamento. Então, eu dei aula para nutrição, eu dei aula 

para a medicina. 

 

C.C. – A separação foi quando, a data? 

 

J.B. – Olha Celso, eu posso te dizer a data, mas eu não.... Porque quando eu fui chefe do 

departamento ainda era de História e Antropologia... 

 

C.C. – Mas foi uma separação pacífica? 

 

J.B. – Não muito. Teve muita discussão e a gente teve que aceitar... Um dos nossos colegas 

não era.... Acho que foi entre 1985 e 1990, eu não sei te dizer a data, mas foi nesse período 

porque eu fui chefe em 1985 e a gente só separa depois. Era assim, as pessoas não queriam 

que separasse, na verdade, naquela época, a qualificação do departamento era dada pelos 

antropólogos, porque todos os nossos colegas todos, que tinham sido nossos professores, de 
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fato, não tinha saído, não tinha havido uma renovação muito grande na História. Então, a 

separação implicava em situações que podiam não ser agradáveis para a história. Mas eu, 

analisando hoje, acho que foi muito bom, tanto para a antropologia quanto para a história. 

Porque a história se renovou, hoje eles são um departamento.... Hoje a gente não tem mais 

departamentos, não é? A estrutura da universidade mudou, estatutariamente e hoje a gente só 

tem as faculdades e o instituto. Mas a história cresceu muito, eles têm um bom programa de 

pós-graduação com nota cinco, eles se estruturaram bastante bem. E a gente se estruturou a 

partir do mestrado de antropologia que existiu até 2004. Não foi encerrado porque eu era a 

coordenadora e eu me recusei a encerrá-lo, ficou em aberto. A Capes que deve ter encerrado. 

E aí depois a gente cria o programa de Pós-graduação em Ciências Sociais que.... Porque a 

gente não tinha condição de fazer o doutorado só na antropologia ou só na sociologia. E a 

ideia era separar mais adiante e fazer os dois programas. 

 

C.C. – Agora tem dois programas? 

 

J.B. – Tem dois programas. Porque em 2010 nós fizemos um processo novo para a Capes 

com um programa de antropologia nos quatro campos e nos separamos do programa de 

ciências sociais, que hoje se chama programa de Sociologia e Antropologia. 

 

C.C. – Sociologia e Antropologia. E não deu problema na universidade ter dois programas 

com nome Antropologia? 

 

J.B. – Não tem o mesmo nome, porque eles formam em ciências sociais com concentração 

em sociologia ou antropologia. Agora, a gente argumentava muito facilmente, eu então, disse: 

“Se o Rio de Janeiro tem não sei quantos programas de pós-graduação nas áreas muito 

semelhantes porque a gente não pode ter dois?”. 

 

C.C. – Lá na UFRJ tem o programa de pós-graduação de Sociologia e Antropologia que é 

sete agora e o PPGAS... Só que tinha muita uma tensão muito grande entre os dois em uma 

determinada época. 
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J.B. – Aqui tem demais. Porque eu liderei a formação do outro programa.... Porque quando a 

gente se reuniu, a gente ia fazer um programa em ciências humanas, ia entrar Antropologia, 

Sociologia, História e Geografia. Aí nós chamamos consultores, a pessoa da Geografia e o 

Roque, que veio pela Antropologia, desaconselharam a união. No máximo a gente podia ficar 

Sociologia e Antropologia. Então em 2003 nós conseguimos a aprovação da Capes, foi 

quando foi criado a aprovação da Capes foi quando foi criado o programa de Ciências 

Sociais. Eu trabalhei no programa até a criação do outro programa. Então foi uma dificuldade 

muito grande, hoje em dia, por exemplo, eu, Heraldo Maués e Angélica, não nos falamos. 

 

C.C. – Eles ficaram no outro programa? 

 

J.B. – Eles ficaram no outro programa, acho que foi uma tolice, inclusive a gente convidou-os 

para ir para o programa novo, porque a gente achava que a sociologia devia ficar sozinha. 

Mas o Heraldo liderou um movimento contra o novo programa, foi uma dificuldade muito 

grande, é um documento muito desairoso em relação a minha pessoa. E eu tive que ir 

assistir... Eu não fazia parte de nenhuma das instâncias, mas a gente fez o programa, a gente 

se juntou com a genética, se juntou com o pessoal da bioantropologia que tinha se separado, 

porque o Napoleão entregou a bioantropologia para as ciências biológicas, no momento em 

que ele se viu sem condições de dar antropologia física, porque tinha morrido a pessoa da 

cadeira e a gente não tinha isso... Então nós fomos tentar reunir de novo. Porque, na verdade, 

eu sempre achei que a gente devia ter um programa de antropologia na Amazônia.  

 

C.C. – Bom, todas as instituições têm suas brigas e disputas políticas. 

 

J.B. – Mas isso não deveria ter sido feito assim, mas foi. 

 

C.C. – A minha dúvida é se para além dessas questões mais políticas e pessoas se as 

diferenças de concepção do programa.... Que você falou das quatro grandes áreas, não é? 

Esse é o ponto de discórdia ou não? A concepção do novo programa. 

 

J.B. – A concepção do novo programa é assim... A acusação que era feita é que a gente não 

teria comunicado e teria feito tudo às escondidas. O programa foi gestado, mais ou menos, 
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desde 2005, na verdade ele foi uma requisição do pessoal da genética, que foram me 

procurar. Porque eu trabalho com eles na genética forense, eu faço a discussão que a genética 

forense não faz, olhando da antropologia social. Então, nessa associação, uma das 

geneticistas importantes daqui, a Andrea, dizia para mim: Porque a gente não faz um 

programa de antropologia, só de antropologia?”. E aí ela, como... A genética tem muito mais 

dinheiro que antropologia, então ela trouxe a Sheila da Fundação Oswaldo Cruz, que é uma 

pessoa que trabalha há muitos anos, e aí nós começamos à conversar. Mas eu acho que os 

outros professores não acreditavam que a gente pudesse compor um programa, inclusive o 

professor Heraldo, então acho que isso... Veja, ele foi meu professor, ele é o sênior, não é? 

Então, acho que ele ficou magoado com isso. Eu entendo, mas eu também entendo que eu 

tenho direito de fazer meu percurso, e isso gerou um estresse. A primeira vez que a gente 

tentou, o Pró-reitor disse pra gente que não, porque na verdade, a gente criou um programa 

com dez bolsistas de produtividades. Ou seja, nós retiramos a produtividade do programa de 

Sociologia e Antropologia. 

 

C.C. – Mas qual era o incentivo para esses bolsistas irem para o novo programa? 

 

J.B. – É porque nós não queríamos trabalhar com a Sociologia. Era impossível. Nós 

começamos a nos desentender realmente quando houve o primeiro credenciamento do curso, 

porque aí a produção era da antropologia e não da sociologia. E isso nos puxava para baixo 

sempre. E a formação acabava que tinha que ser uma formação mista, e os alunos também 

achavam que perdiam um pouco de tempo nessa história. Porque diferente do que pensava o 

Galvão, as pessoas hoje não querem fazer duas disciplinas. Eu acho que é sempre importante, 

eu considero. Mas eu considero assim, desde que os grupos possam fazer uma interconexão. 

Sem haver a interconexão é melhor ter programas separados. Então foi nessa perspectiva. E aí 

tinha uma outra coisa, a arqueologia não tinha lugar no programa de ciências sociais. 

 

C.C. – Passou a ter no novo. 

 

J.B. – Passou a ter no novo. A gente tem um núcleo de...  

 

C.C. – Bom, você teve um trânsito com diversas disciplinas, com Arqueologia... 
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J.B. – Mas eu não sou arqueóloga de jeito nenhum. 

 

C.C. – Sim, mas conviveu um pouco na área. 

 

J.B. – E a gente já tinha como professora no programa a Denise Schaan, que trabalha na 

Amazônia há muito anos, Marajó, e trabalha em Santarém. E a Denise é uma pessoa que 

agrega, então, não tem projeto da Denise que não tenha antropólogo social e o contrário 

também é verdadeiro, a gente trabalha muito junto. E no programa de ciências sociais ela não 

tinha essa chance, porque ela não tinha chance de orientar na arqueologia, arqueólogos na 

Amazônia são importantes. 

 

C.C. – O livro dela é muito bonito. 

 

J.B. – É... A Denise é muito competente. Agora ela está estudando a história da arqueologia 

dos anos 1970, que ninguém estudou. Ela está fazendo um pós-doc no Rio, mexendo com 

todos os arquivos para fazer isso, entendeu? Ela é uma pessoa extremamente competente do 

meu ponto de vista. E para os primeiros anos do programa, a demanda maior era para 

arqueologia, porque a gente não tem formação aqui. Depois, durante muitos anos no Brasil, o 

único curso de arqueologia que tinha era o da USP, respeitado como arqueologia, era a USP. 

Porque tinha um curso de arqueologia junto com a história, em Pernambuco, mas ele não 

tinha a credibilidade do curso da USP. Não por ser Pernambuco, mas pela forma como ele era 

constituído. Então, isso era uma necessidade e eu acho que isso a gente conseguiu justificar 

muito bem no projeto. 

 

C.C. – Agora, o programa tem o que? Cinco anos então? Qual o balanço que você faria 

desses cinco anos? Cinco anos é um tempo pequeno, mas nem tanto, em cinco anos já formou 

pessoas... 

 

J.B. – É, a gente já formou pessoas. Eu acho que tem uma coisa importante no programa que 

é a gente estar formando os arqueólogos. A demanda da bioantropologia é pequena, tanto que 

ano passado nós fizemos uma demanda induzida e conseguimos que quatro pessoas que 



 
 

30 
 

vieram da biologia façam todas as cadeiras de antropologia social. E a gente orienta junto as 

pessoas, então nós temos quatro pessoas que vem da biologia e que estão se dando muito bem 

no programa. Porque a gente acha que tem que formar essas pessoas que possam fazer essa 

discussão. Porque a discussão da genética é pequena em termos da ética, eles dizem que é 

grande, mas para o nosso gosto não é. 

 

C.C. – Apesar da biologia determinar o que é ética! 

 

J.B. – Exatamente! Exatamente! 

 

C.C. – Eu também estou lindando com isso. Lá na FGV todos discutindo sobre... 

 

J.B. – Luís Fernando [Dias Duarte] está aí trabalhando. 

 

C.C. – Tem que demarcar que as ciências humanas são diferentes. 

 

J.B. –  É! A gente tem que marcar isso, as vezes eles me dizem assim: “Mas Jane, tu já não 

pediste licença para ir trabalhar com os indígenas”. Eu olho para eles e digo assim: “Licença 

com povos indígenas é assim, eu só vou onde eles me chamam”. Então eu tenho essa 

parcimônia comigo. Eu não vou fazer um projeto para ir para um grupo onde eu tenho que 

pedir licença, fazer isso, fazer aquilo. Então o balanço é muito bom, do meu ponto de vista. 

Ele poderia ser melhor, mas de todo modo essas dissensões, de alguma maneira, prejudicam o 

instituto. Mas a gente é um curso que tem uma certa credibilidade, a gente tem uma boa 

formação de doutores já. Eu que fiquei mais atrasada porque só ontem eu doutorei o primeiro. 

Mas a gente tem um conjunto de pessoas indígenas que está fazendo mestrado e doutorado 

conosco. Agora vinte de novembro vai sair o primeiro indígena doutor em antropologia por 

aqui. E tem as outras possibilidades que você tem de fazer. Os nossos egressos estão todos 

empregados e trabalhando e tem muita coisa para fazer na Amazônia, inclusive em termos de 

arqueologia de contratos, não é? Então, eles têm sempre muito mercado. Isso é uma coisa 

interessante, porque antes só atuavam as empresas que eram de fora da Amazônia e que 

vinham para cá e faziam os serviços e hoje, inclusive, mesmo quando eles estão trabalhando 
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com arqueologia de contrato, eles tem um tratamento acadêmico do material que pode ser 

coletado. Isso de alguma forma é uma perspectiva diferente do que era antes. 

 

C.C. – Bom, a gente adiantou um pouco o final, dias de hoje, balanço, eu queria voltar um 

pouco na história e voltar para a história também que você vai fazer o doutorado em história 

na Unicamp em 1995. Por que história? Você já estava dando aula aqui há mais de dez anos. 

O seu filho já tinha crescido um pouco. 

 

J.B. – Exatamente! Eu saí quando ele já tinha dez anos para poder ir fazer. Foi assim, em 

1991 foi a epidemia de cólera e no hospital universitário no Paes Barreto a diretora era a Elisa 

Sá e a Elisa fez curso de antropologia quando esteve no doutorado, fez mestrado em 

antropologia. Então quando chegou a época da cólera, tinha um preconceito enorme em 

relação ao tratamento dos coléricos. E a Elisa era muito minha amiga e ela foi onde eu estava 

e disse assim: “Olha você vai ao hospital ensinar médico a fazer visita domiciliar”, eu falei 

assim: “mas quem te disse que eu sei fazer isso?”, “ah, Jane, tu trabalhaste comigo na 

secretaria, tu vais fazer isso melhor do que ninguém, não sei o que, não sei o que...”. E aí eu 

não podia dizer não, são esses amigos que a gente jamais pode dizer não. Então, eu fui para o 

hospital. E no hospital nós montamos um projeto de pesquisa para verificar as questões 

relativas à cólera naquele período. E quando eu estava trabalhando com a equipe, o que 

aconteceu? Um dia, no serviço social, as pessoas não conseguiam convencer uma senhora de 

que a gente precisava ir a casa dela para ver os comunicantes, não é? Aí eu fui chamada, 

porque tudo quanto era bomba, como eu estava lá para... 

 

C.C. – Os comunicantes? 

 

J.B. – Porque quando você tem uma pessoa com cólera você tem que examinar os que estão 

no entorno, não é? Se fosse tuberculose chamava-se comunicantes, eu não sei como chama no 

caso da cólera. Então, as pessoas que possivelmente pudessem estar doentes. E a senhora não 

queria que a gente fosse na casa dela, ela negava a possibilidade, inclusive, de haver cólera na 

casa dela, mas ela tinha um parente internado no hospital. E aí quando eu cheguei, eu 

perguntei para ela, porque ela não queria. E aí deixou o serviço caminhando lá e nós ficamos 

conversando, e aí eu percebi que ela tinha uma experiência, que avó tinha contado, que era da 
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cólera do século dezenove e que ela achava que deveria de se repetir. E aí como eu tinha lido 

o material do Artur Viana, eu pude dizer para ela que era diferente, que não era assim. Porque 

a gente tinha estudado toda a parte da cólera histórica para poder fazer o serviço no hospital, 

não é? E ai nesse momento eu percebi que havia muita coisa que o Artur Viana não tinha 

dito, então eu fui para o arquivo. Eu trabalhei... 

 

C.C. – O arquivo aqui, não é? 

 

J.B. – O arquivo aqui. 

 

C.C. – Ou você vai para a Torre do Tombo? 

 

J.B. – É. Aí eu fui para o arquivo e eu queria fazer um trabalho comparativo entre o dezenove 

e o vinte. Porque, embora sejam períodos muito diferentes, tem situações que não se repetem 

evidentemente, mas são muito semelhantes. Então, a situação da falta de atendimento da 

população, da impossibilidade de atender. Quer dizer, na epidemia de 1991 só morre uma 

pessoa que chega morta ao Barros Barreto, ela não chega viva. Mas, você tem essa 

possibilidade de comparação. Mas aí um dos meus colegas que era mais experiente, disse: 

“Ah, Jane não vai comparar nada disso não, vai para História. Deixa a parte do século XX 

para depois que tu doutorares”. Aí eu disse: “Ah, mas vai ficar um trabalho esquisito”, “não, 

não vai ficar nada de esquisito”. Aí eu comecei a conversar com as pessoas. E o grupo da 

história com quem originalmente a gente tinha estado junto, estava todo na Unicamp, e, 

praticamente, a grande parte das pessoas era orientanda do Sidney Chalhoub, que é o grande 

estudioso dessas questões, não é? Então, eu me candidatei para a Unicamp e me candidatei 

para o Rio Grande do Sul, que tinha uma vertente que era fazer a história da doença, e era 

com a Cláudia Fonseca. Aí a Cláudia com aquele jeitinho dela, olhou para mim e disse assim: 

“Se tu passares na Unicamp, tu nem me apareces em Porto Alegre”. Aí eu achava, naquela 

época.... Passei dez anos trabalhando na burocracia, eu fui de tudo na universidade, assessora, 

pró-reitora, o diabo a quatro. Eu achava que eu não tinha cabedal o suficiente para fazer isso. 

Tanto que eu tirei um sabático, eu fui para os Estados Unidos e para a Inglaterra para 

colecionar material, aproveitando que a minha irmã estava primeiro em um lugar, depois no 

outro. E eu fui coletar material para eu poder me situar e fazer o projeto, não é? E aí eu passei 
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na Unicamp. Aí eu só brinquei com a Cláudia, liguei para ela e disse: “Olha, tu mandaste, eu 

já passei, eu não vou aí”. Então eu não fui fazer as provas. E aí fiquei na Unicamp, o que foi 

muito legal. Voltar para a história, foi assim, importantíssimo, e assim, acho que, embora eu 

tenha demorado muito, acho que foi muito importante voltar depois de uma certa experiência. 

Difícil era ser aluno de volta, na sala de aula, não é? 

 

C.C. – Já sendo professora. 

 

J.B. – Já sendo professora. E isso me criou grandes problemas, porque... 

 

C.C. – Você não era mais a menininha, garota... Tia de alguns alunos. 

 

J.B. – Exatamente. E também tinha uma outra coisa, os professores achavam que tudo que 

dizia respeito a história com antropologia, eles entregavam para mim. Então, por exemplo, 

todas as coisas do historiador inglês... Ai meu deus, agora falhou o nome, que escreveu 

Senhores e Caçadores, Costumes em Comum... 

 

C.C. – Thompson.  

 

 J.B. – O Thompson, porque lá todos eram thompsonianos, não é? Então, tudo era entregue 

para mim e isso me dava problemas com os colegas. Sabe, porque eles diziam assim: “Porque 

só tu, Jane?”. E eu dizia assim: “olhe, eu nem queria, porque à rigor, eu tenho que ler todas 

essas coisas em inglês...”, porque hoje que tem a tradução para o português, mas eu tinha que 

ler tudo em inglês. E isso para mim era uma dificuldade, porque eu sempre achava que eu 

podia ter interpretado errado. Mas foi muito bom voltar para a história e ter essa faceta de 

interação história e antropologia, entendeu? E coisas... 

 

C.C. – Tinha o John Manuel Monteiro... 

 

J.B. – Tinha, mas eu não fui aluna do John. Ele era orientador do Décio, que é da história. Ele 

foi orientador do Décio. 
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C.C. – Mas ele atuava dentro dessa área. 

 

J.B. – Claro, sem dúvida! Deus me livre, a morte dele também é um choque, para todos nós. 

Mas, foi interessante voltar para a história. Isso me deu chance de fazer trabalhos como os 

que eu faço hoje. Que eu lido tanto com a parte de documentação quanto com a parte de 

etnografia mesmo. Acho que foi bom, acho que eu consegui fazer o programa de forma 

adequada, assim, discutindo bem tanto com o Sidney quanto com o Cláudio Batalha, como 

com o Michael Hall, Stella Bresciani, que são professores de muito boa qualidade na 

Unicamp. E convivi com o pessoal de antropologia também. Na verdade, eu fiz meus cursos 

todos na história, mas muitas vezes eu ia assistir os eventos da antropologia. Porque também, 

como eu estava voltando para História, do que se eu estivesse na antropologia, sabe? Mas 

acho que isso foi um desafio legal. 

 

C.C. – Você morou quanto tempo em Campinas? 

 

J.B. – Morei dois anos. 

 

C.C. – Seu filho foi junto? 

 

J.B. – Foi, ficou estudando lá. Depois eu fui para Portugal, ele foi para a Inglaterra com a 

minha irmã. Porque.... Quer dizer, ele ficou um tempo em Portugal comigo e depois ele foi 

para a Inglaterra porque eu queria que ele aprendesse inglês, criança, porque isso é outra 

diferença. Tanto que hoje ele é uma pessoa do mundo, ele trabalha na África. 

 

C.C. – Trabalha com o que? 

 

J.B. – Com direitos humanos. Ele é advogado, trabalha em uma missão de paz na ONU. 

Então, eu queria que tivesse também essa qualificação assim... 

 

C.C. – Da língua. 

 

J.B. – É, da língua, porque é muito diferente, não é Celso? 
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C.C. – Do que aprender inglês mais velho. 

 

J.B. –  Se não eles ficam corrigindo a gente [risos]. Então eu acho que foi um trabalho 

imenso, mas quando eu quis ir para Portugal, o Sidney dizia para mim: “não tem nada de 

cólera nos arquivos...”, eu dizia: “vai ter”. 

 

C.C. – Mas você queria ir para Portugal ou você teve indicação de que... 

 

J.B. – Não, era assim, a galera que trouxe... A galera é o tipo de navio, não é a galera de hoje, 

que trouxe a cólera para Belém, ela vinha do Porto, de Portugal. E lá tinha tido várias 

epidemias, então tinha essa referência. Então, na época, eu escrevi carta, de correio 

tradicional, para cada arquivo, porque os arquivos portugueses só hoje têm internet. 

 

C.C. – Hoje estão digitalizados, talvez não tivesse justificativa para ir. 

 

J.B. – Exatamente. Que as vezes quando eu dou parecer eu digo isso. Então eu escrevi... 

 

C.C. –  Quando nós digitalizamos... só um parêntese, no CPDOC, o primeiro arquivo do 

Getúlio Vargas, um colega brasilianista – não vou dizer o nome aqui não – falou: “Celso, 

para com isso, daqui a pouco a gente não tem como justificar ir para o Rio pesquisar no 

CPDOC”. Torre do Tombo agora... 

 

J.B. – É, mas tinha isso... Em Portugal, na Torre do Tombo, tinha uma coisa engraçadíssima, 

o Michael [Kahn], que é francês, ele brincava comigo na fila do restaurante, ele dizia assim: 

“Mas, Jane, tu não pegaste o documento original?”, eu disse assim: “E tu pegaste?”. Porque 

os portugueses que estudavam o salazarismo, por exemplo, essa era parte toda digitalizada, 

era naquele momento, então ninguém podia pegar o documento original. Tu sabe que como 

historiador, a gente quer pegar o documento original, não é? Mas eu ainda peguei muitos da 

cólera, originais, tinha muita coisa muito interessante.  

 

C.C. – Você passou quanto tempo em Lisboa? 
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J.B. – Seis meses. 

 

C.C. – Gostou da experiência lá? 

 

J.B. – Gostei. 

 

C.C. – Quer dizer, foi mais pesquisa mesmo, você não conviveu com o meio acadêmico. 

 

J.B. – Foi mais pesquisa. Quer dizer, eu fiz uma tolice, eu não me filiei a nenhuma 

universidade portuguesa. A minha mira eram só os arquivos, eu podia ter feito e podia ter tido 

uma outra relação com as pessoas. A minha relação em Portugal é via antropologia, Cristiana 

Bastos e outras pessoas que trabalham com ela, não é? 

 

C.C. – Nessa época o Gilberto Velho estava lá.  

 

J.B. – O Gilberto estava lá. Imagina! Eu assisti o Gilberto, assistindo todas aquilo que na 

época chamava FCT, não sei como se chama hoje. Era correspondente ao CNPq, o Gilberto 

era consultor. Ele foi para lá e eu olhava para o Gilberto e dizia assim: “Eu não acredito que o 

Gilberto está comportado”, que ele ouviu cada coisa, que eu não suportava, quanto mais ele. 

Porque a antropologia portuguesa, agora que ela teve um upgrade, mas era assim uma coisa 

cultural terrível. Eu me lembro que tinha um estudo sobre as águas termais, que era uma coisa 

pavorosa. E eu fui... Uma paraense que trabalhava no Porto disse assim: “Jane, vai ter uma 

seleção neste órgão e vem uns brasileiros para a banca”. Não era um dos brasileiros, era o 

brasileiro, era o Gilberto, Pina Cabral e assim por diante. 

 

C.C. – Ele ficou muito amigo do Joaquim Paes de Brito também, do Museu de Etnologia, no 

ISCTE ainda, mas que já estava no Museu de Etnologia. Chegou até a se aposentar agora. 

 

J.B. – É verdade! O Museu de Etnologia é uma coisa impressionante. Então, eu tinha essa 

convivência também, mas talvez se eu tivesse essa filiação a uma instituição portuguesa, 

fizesse bem. Mas, no caso da história na Unicamp, essa filiação não existia, por causa da 
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tradição deles que é toda uma tradição da história do trabalho. Eu não sei nem como eles me 

aceitaram para fazer isso. É porque o Sidney... 

 

C.C. – O Michael Hall era ligado ao Thompson... 

 

J.B. – Nossa, o Michael era uma figura! Era a figura mais importante, assim, do meu 

doutorado depois do Sidney, ou talvez até antes. Porque o Michael tem uma visão! Ele disse 

assim para mim: “Você precisa ir no Public Record”. Aí eu falei assim: “mas eu não falo 

inglês”, aí ele disse assim: “mas você precisa ir, na lata tal tem isso assim, assim. Porque na 

lata tal que fica na prateleira tal, tem não sei o quê, tem isso assim, assim”. “Está certo, vou 

mandar uma pessoa lá”. Aí pedi para minha irmã ir lá. As latas eram certinhas, porque ele 

sabia tudo de cabeça. Quando ele fazia um panorama das revistas de história, olha! Eu 

gostaria de fazer isso! É muito bom. Nunca mais eu vi o professor Michael, uma pessoa 

muito amável também. 

 

C.C. – Então, aí você voltou e terminou a tese morando já em Belém? 

 

J.B. – Não! Imagina! O Sidney brigou comigo. “Jane, você vai ficar em Belém? Eu lhe quero 

aqui, que eu lhe quero ver toda semana”. Eu disse assim: “Eu vou para aí, acontece que tu 

não vais me ver toda semana, porque tu não vais ter tempo”. Mas eu fui, acabei de escrever o 

trabalho lá. E aí eu voltei para cá já porque eu tinha terminado a licença e a defesa não estava 

marcada. Mas aí eu fiz tudo que tinha que fazer e felizmente deu certo. 

 

C.C. – Foi publicada depois pelo Museu e pela Universidade do Pará. 

 

J.B. – Pelo museu e pela Universidade. 

 

C.C. – Eu queria falar também um pouco sobra a sua experiência.... Você é filiada à ABA 

desde 1978, pelo menos no teu currículo... 

 

J.B. – Outro dia eu briguei, porque eu sou desde 1973, quando aqui tinha a ABA regional. 

Porque antes tinha, não é? Então a gente fundou a ABA regional aqui e desde.... Aliás, 
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minto.... Não, é isso mesmo. Quando eu fui para Santa Catarina eu participei da reativação da 

ABA em termos nacionais, porque era o Manuel Diegues o presidente, e o Silvio fez toda 

uma gestão para que fosse feito um evento em Santa Catarina, em 1974. Eu participei da 

organização do evento, como aluna evidentemente, mas participei da organização. 

 

C.C. – Em 1978 foi em Salvador? Foi quando o Gilberto assumiu? 

 

J.B. – Foi em Salvador. Foi, acho que foi quando o Gilberto assumiu, que o Gilberto já é dos 

anos.... Ou foi em 1980 que ele assumiu no Rio? Porque em 1980 eu estava na ABA, por 

conta de fora da Funai e a Eunice e a Ruth Cardoso convidaram o grupo que tinha sido 

expulso da Funai para ir falar e eu que fui falar. 

 

C.C. – Mas você na ABA foi Secretária Geral quando o Caroso era presidente, 2008 a 2010? 

 

J.B. – Quando o Caroso era presidente. Eu fui diretora.... Eu estou na ABA há uns dez anos. 

Já me convidaram para ser presidente, eu disse “não, esquece de mim que eu não dou para 

isso”. 

 

C.C. – Hoje você é vice-presidente, não é? 

 

J.B. – É. Eu fui do conselho fiscal na administração do Gustavo, depois eu fui diretora 

regional na administração da Miriam, que a secretária geral era a Cornélia [Eckert], depois eu 

fui secretária geral junto com o Caroso. E agora eu fui convencida pelo Antonio Carlos a ser 

vice-presidente. Não estou arrependida, mas é um trabalho de cão, ainda mais sem dinheiro. 

É muito difícil. Olha, agora nós fomos todos para o México, nós fomos ou porque somos 

bolsistas de produtividade ou porque conseguimos algum recurso, porque a ABA não tem 

recursos para isso, não é? 

 

C.C. – Embora seja uma associação, vamos dizer, bem estruturada, não é? 

 

J.B. – É, razoavelmente estruturada. Eu já estou paga até 2020 porque eu sempre pago 

adiantada. Dizem os meninos que eu levo vantagem, eu digo: “não é que eu me esqueço, 
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então para não esquecer eu faço isso”. Mas a gente tem muitos inadimplentes e as pessoas 

elas se aborrecem quando a gente manda cobrar. Não tem ideia! Ontem eu estava olhando, a 

gente tem uma demanda grande para a RBA e aí o filtro já vai só para os que pagam. Mas as 

pessoas esquecem, porque como é anuidade, acho que as pessoas esquecem e elas não gostam 

de ser cobradas, ninguém gosta de... 

 

C.C. – Uma opção, um parêntese aqui, quem fizer dois anos ou três ou quatro, ganha um 

desconto. Aí a pessoa pode... “Ah! Eu pago logo”.  

 

J.B. – A gente faz. 

 

C.C. – Ah! Tem isso? Eu pago todo ano. 

 

J.B. – A gente faz assim, não é que tenha desconto para quem paga assim, mas se a pessoa 

está devendo não sei quantas anuidades, ela paga três e é reintegrada como sócio. Se ela se 

recusar a pagar as três, aí no dia em que ela quiser ser associada de novo ela tem que entrar 

com um processo, isso é do regimento. Mas, na verdade, até hoje... Eu acho que nós vamos 

ser os antipáticos a usar da cláusula porque tem muita gente, muita figura importante nesse 

país que é filiado da ABA, e esqueceu que é filiado da ABA. 

 

C.C. – Mas quando tem as RBAs de dois em dois anos? Isso não organiza? Porque a pessoa 

para apresentar tem que estar em dia, não é? 

 

J.B. – Perfeitamente. Mas aí é praticamente a metade dos associados que participa ativamente 

e a outra metade não participa, é uma inadimplência alta, não é? E, assim, também, no Brasil 

as possibilidades de financiamento é sempre a partir do pesquisador. Se tu estás na ABA e 

vais fazer um projeto para a Capes, é um projeto teu, para a ABA, mas tu tens que abri mão 

do teu projeto enquanto pesquisador. Não é abrir mão, mas eu não posso ter dez projetos 

financiados pela Capes no meu nome, entendeu? Então, a única chance de financiamento da 

ABA é a Fundação Ford, que praticamente se retira do país nesse momento. 

 

C.C. – Bom, estamos aqui em outubro de 2015, um cenário econômico... 



 
 

40 
 

 

J.B. – Catastrófico.  

 

C.C. – ... E político também incerto. Mas econômico muito pessimista, não é? Em termos de 

financiamento, hoje estava vendo que a Fapesp cortou 20% das bolsas de mestrado e os 

órgãos... Para a ABA é importante que os associados... 

 

J.B. – Claro! 

 

C.C. – Porque o financiamento, como você falou, Fundação Ford... 

 

J.B. – Não, e as pessoas ligam e elas detratam a gente. Quando eu era secretária era um pouco 

pior.  

 

C.C. – A Finep nunca apoiou muito humanas. 

 

J.B. – Só assim nos anos 1970, 1980, a Finep apoiou. O grande projeto coordenado pelo 

Otávio e pelo Klaas era financiado pela Finep sobre alimentação no Brasil inteiro. Mas 

depois disso, não tem coisas mais recentes. A gente até já concorreu, a gente já fez. Tu pensas 

que a gente não pede? Todo dia a gente pede para um, mas não tem jeito. 

 

C.C. – Na área de humanas... 

 

J.B. – É. Porque eles acham que não tem um retorno na área de humanas, não é? Nós só 

causamos complicações. Ainda agora encontrei o padre Nello ali no supermercado ele dizia 

assim: “Jane, a situação indígena está difícil, não é?”, eu disse: “É, companheiro”, “vamos 

conversar”, “está certo”. Que ele coordena o CIMI aqui na região. Não sei se tem mais. 

 

C.C. – Não sei, a gente já falou do programa novo, não é? 

 

J.B. – É, falou. 
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C.C. – Mas foi ótimo, deu para voltar bem a sua trajetória e também entrou a ABA, que você 

está já trabalhando a do ano que vem, que vai ser em João Pessoa, não é? 

 

J.B. – É, as demandas são altas. Nossa! Ontem eu estava olhando, acho que são 81 grupos e 

41 mesas redondas propostas. Aí tem a questão do tamanho da universidade, tem umas 

restrições assim. Tem umas outras restrições que são de ordem da política, por exemplo, se eu 

estou no mesmo campo que tu, eu proponho um grupo, tu propões também, como é que eu 

vou juntar, se a gente não se entende, não é? Então são artimanhas, é uma arte dirigir esta tal 

ABA, sabe? 

 

C.C. – Imagino. 

 

 J.B. – É uma arte de contentar os que estão contentes e os descontentes e isso é impossível 

de alguém produzir, sabe? Arte de contentar os descontentes é insuportável! 

 

C.C. – Mas você está há muito tempo nisso, já aprendeu. 

 

J.B. – Ah! Celso, mas é muito chato! 

 

C.C. – Você esteve também muito tempo nessas funções na universidade e na ABA, qual a 

diferença entre ter essas funções em uma universidade e em uma associação? Se você fosse 

comparar... 

 

J.B. – Acho que na universidade é assim, eu sou uma pessoa que as pessoas conhecem, 

vamos dizer assim, mais pelo meu rigor, do que pela possibilidade do não rigor. Então, por 

exemplo, na universidade, a coisa que eu considero mais importante foi a implantação do 

Pibic, eu implantei o Pibic em 1987, acho que assim. E, na verdade, tu lidas com todas essas 

coisas, tu lidas com pesquisador que liga e te esculhamba, porque tu és burocrata, não sei o 

que. E na ABA quando as pessoas fazem isso, a gente tem que pensar duas vezes, porque a 

gente não é esculhambado por um pesquisador qualquer, a gente é esculhambado por um ex-

presidente, entendeu? Então, as vezes, as pessoas são colegas da gente e diz assim: “Ah Jane, 

essa ABA é muito vagabunda, entendeu? Como que a ABA está servindo isso para a gente?”. 
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Entende? E aí eu brinco que, não é possível por aí. Teve pesquisador que ligou para mim e 

disse assim: “Eu não posso ir porque eu não tenho grana”, eu disse: “professor, o senhor é 

bolsista de produtividade”. Então ele virou e disse assim: “Então, ao invés de ir para aí eu 

vou para a França”. Eu disse: “Boa viagem”. É! Porque é um abuso com a cara da gente. Eu 

não vou ligar para te dizer: “Olha, Celso, eu quero um lugar na Fundação porque tu fizeste 

uma entrevista comigo”. Eu não posso fazer isso, mas as pessoas fazem, entendeu? E é muito 

interessante, porque a gente critica essa coisa de um jeitinho, de uma possibilidade de fazer 

uns arranjos que não são adequados, mas quando se trata da gente, a gente quer fazer esse 

arranjo. Eu lembro de um dos meus colegas que quando muda toda essa conjuntura de 

repressão, de ditadura, ele disse assim: “Jane, as pessoas estão querendo fazer a mesma coisa 

do que se fez antes. Então elas querem que seja o meu marido, o meu compadre, o meu filho. 

Que precisa estar em tão lugar, elas esquecem que tem regras de concurso. Então, eu diria 

que tem essa dificuldade. Agora, na universidade, tu tens mais a chance de chamar a norma e 

dizer que é assim. Eu lembro de um dos pesquisadores da área da física, uma pessoa super 

considerada, ele chegou para mim e disse assim: “Professora, eu não vou fazer isso. Aliás eu 

me recuso a ter currículo Lattes”. Eu disse: “Professor, então o senhor vai ter que se 

aposentar, porque a gente não faz mais nada sem latir”. Aí ele ficou me olhando, eu disse 

assim: “E o senhor devia reverenciar o César, não é? Afinal de contas o senhor é físico”. 

Brinquei com ele e tal. Mas ele era irredutível, aí quando tinha que para congresso, alguma 

universidade... Até que dentro dessa crise toda a gente tem alguma verba, a gente... Ontem 

por exemplo, eu trouxe uma pessoa do Rio para uma banca, eu vou ter pessoas em todas as 

bancas que vão ser daqui até o final do ano, tem pessoas que vem. Então, a gente tem uma 

certa estrutura na universidade. E isso te permite ver segundo a norma. Então, se tu já usaste 

não sei quantas vezes, tu não podes usar a décima, mas na ABA parece que é uma coisa 

ilimitada, então as pessoas, parece que acham que é assim. E quando a gente está na diretoria 

é pior ainda, porque eles acham que a gente usa o dinheiro da ABA para ir para os lugares e 

fazer os eventos assim. Então, não é uma coisa que as pessoas compreendam adequadamente. 

 

C.C. – A logística também, eu imagino, das reuniões.... Porque ficou muito grande, eu me 

lembro da primeira ABA que eu fui, era modesta. A última tinha quantas pessoas? Foi 

recorde quase. Não sei quantas mil pessoas. 
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J.B. – É. Aqui, eu me lembro que aqui a gente teve cerca de quatro mil pessoas circulando. 

Porque como a ABA não usa como a ANPOCS daquele negócio de entrar em cada sala com 

o controle.... Tem um crachá, mas ninguém cobra isso. Até porque se cobrar do sócio da 

ABA eles vão todos embora. Então, é bem diferente. Na ANPOCS já tem essa confusão, 

então circula mais gente. E os congressos no Brasil, eles são maiores. Olha, o congresso da 

ALA, agora, que a gente foi tinham 136... 

 

C.C. – ALA é Associação Latino Americana... 

 

J.B. – Latino Americana de Antropologia, que foi criada em Florianópolis, há uns oito anos, 

eu acho, ou dez. Então, tinha 136 simpósios, mas eles não funcionam, eles funcionam... 

Parece a ANPUH que é outra associação que funciona de uma forma muito estranha. Propões 

um simpósio, aí tu chegas ao simpósio está tu, eu e ela, não tem público. Porque eles aceitam 

todos os simpósios. E isso aconteceu na ALA por exemplo, eu estava coordenando um 

simpósio junto com o Manoel Moreira que é um juiz federal da Argentina que trabalha com 

antropologia do direito, e a gente estava discutindo laudos periciais, tinha procurador da 

república, não sei o que. Mas o público não era essas coisas. Eu brinco que, no Brasil, a gente 

estava até rindo eu e Luisa Garnelo que é do Amazonas, a gente estava conversando e 

dizendo: “No Brasil, os estudantes não tinham permitido que o congresso não estivesse gente, 

estava tudo cheio de estudante...”, tem muito mais público. Eu acho que, assim, não me 

comove os eventos no exterior porque eu acho que a gente acaba discutindo muito com muito 

poucas pessoas, então eu acho que um GT na ABA é mais importante que um grupo no 

exterior, embora ele não valha a mesma pontuação na hora da avaliação da pós-graduação. 

Mas eu considero que os congressos no Brasil são muito mais.... Eu não sei se a gente tem 

uma carência maior, não sei se os estudantes tem um aceite maior de fazer isso. Mas tu não 

tinhas estudante dentro do México, nas salas, nos eventos. Eu não fui só para o meu simpósio, 

fui à outros. Mas, assim, em uma sala de GT na ABA não tem menos que 30, 40 pessoas. 

 

C.C. – Muito aluno. 

 

J.B. – Muito aluno. Inclusive muita briga, porque como a gente dá preferência aos 

associados, tem muita disputa dos estudantes, porque hoje quase tudo é assim. Ontem um dos 
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alunos veio dizer, “professora eu não posso escrever junto com a senhora, porque a revista só 

aceita, se for doutor”. Eu falei, “ah meu deus lá vem essa história de novo”. Porque agora as 

revistas resolveram que só aceitam coisas se forem de pessoas que são doutoras. E nem 

sempre tu fizeste um trabalho com outro doutor, certo? Isso é de uma burrice sem tamanho. 

Mas, enfim, eu não posso ir contra... Eu disse para ele: “Olha, eu não posso ir contra a norma, 

vamos continuar escrevendo, a gente arranja outra revista, que aceite o trabalho...”, “ah, 

professora!”, eu disse: “Não tem jeito, vamos fazer isso”. E na ABA é a mesma coisa. 

 

C.C. – Ano que vem vai ser o trigésimo? 

 

J.B. – O trigésimo. Ela é de dois em dois anos. 

 

C.C. –  Desejo sucesso. 

 

J.B. – Espero! Precisamos fazer uma ABA enxuta, como diz Antonio Carlos, acho que eu vou 

arranjar uns panos de chão para ele enxugar [risos], porque não vai ter dinheiro mesmo. E as 

pessoas estão acostumadas a ir com financiamento, então vai ser outra coisa. 

 

C.C. – Jane, só para terminar, uma pergunta que eu sempre faço, uma curiosidade para os 

entrevistados, se você tivesse que destacar um livro ou alguma obra, de algum momento da 

sua trajetória, que você leu, o que te vem a cabeça, um livro que te marcou muito por algum 

motivo.  

 

J.B. – Bom, sempre tem muitos, não é? Eu diria que se fosse para trabalhar a região 

amazônica, eu destacaria Santos e Visagens do Galvão, se fosse para trabalhar também na 

região amazônica, mas com outro embasamento eu destacaria Costumes em comum, do 

Thompson. Acho que tem outras coisas importantes na antropologia, mas eu considero o 

Costumes em comum, um texto muito antropológico e ao mesmo tempo muito com a história, 

que é uma coisa que os antropólogos não sabem fazer. Histórico de antropólogo é uma 

vergonha [riso]. Porque é sempre uma coisa mais cronológica, como diz um aluno meu: 

“parece uma ata, não é, professora?” [risos]. Ao invés de ter os problemas, entendeu? Então, 
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eu acho que isso ajuda a pensar. Agora, em termos de Amazônia, o Santos e Visagens é um 

norte. 

 

C.C. – Foram dois livros marcantes para você. Você mencionou o Santos e Visagens, que 

você identifica nas andanças pelo interior coisas que... 

 

J.B. – Ah sim, sim. Que o Eduardo escreveu. E também como eu hoje, faço um trabalho 

muito.... Assim, mais próximo do que eu gostaria de ter feito desde o início, porque hoje eu 

trabalho com povo indígenas e hoje eu trabalho com história dos povos indígenas. Então é 

uma coisa que ajuda bastante esse trabalho dele, como o outro dos Tenetehara que eu falei, e 

o do Thompson ajuda a fazer essas relações. Aliás, a obra do Thompson toda para quem 

trabalha na Amazônia é importantíssima. Senhores e caçadores é o dezessete na Inglaterra, 

mas é o dia a dia da Amazônia. Os cercamentos, as coisas, se tu mal comparares e adaptares 

as situações, eu acho que ele é um historiador importante, eu gosto mais dele que do 

Hobsbawn, por exemplo. Eu acho o Hobsbawn interessante e também próximo da 

antropologia, mas eu considero que o Thompson é mais.... Talvez, pela própria trajetória a 

gente lê e fica apaixonado.  

 

C.C. – Muito bem, Jane, acho que excelente. A sua trajetória... 

 

J.B. – Espero que tenha servido, que tu edites e não deixe todas as tolices que eu disse. 

 

C.C. – Está registrado para a história. Obrigadíssimo. 

 

J.B. – De nada. 

 

[FINAL DA ENTREVISTA] 
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