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Entrevista: 14/04/2013 

L.V. – Eu diria que eu sou filha de mãe americana e de pai brasileiro. Isso é importante 

na minha trajetória para entender, eu acho, quem eu sou. Deixe eu primeiro falar da minha mãe, 

que conheceu meu pai nos Estados Unidos. A minha mãe é filha de imigrantes húngaros que 

foi primeiro para o México e depois para os Estados Unidos. Eles batalharam muito e a minha 

mãe, como a filha mais moça, foi para a universidade, os mais velhos da família foram trabalhar 

na loja que meu avô institui em Nova York. O nome da loja era Blackball... Como era o nome 

dela? Blackball by the barrel, eu não me lembro o nome da loja, mas ficava em 1577 1st Ave., 

corner of second street. Eu tinha que me lembrar desse nome, eles me ensinaram esse nome 

para que eu não me perdesse. Então, minha mãe era filha de pais americanos e ela conheceu 

meu pai porque ela estudou na Columbia University e ela foi fazer um estágio no Brooklyn 

Museum, para onde meu pai foi também, para o Brooklyn Museum, que se situa no Brooklyn, 

onde você conhece. 

H.B. – E ela fez universidade? 

L.V. – Ela fez universidade. 

H.B. – Fez em quê? 

L.V. – Em Antropologia, era antropóloga. Ela fez Columbia, foi aluna da Margaret Mead, 

da Ruth Benedict, ela ouviu o último discurso do Franz Boas, se não me engano. Eu vou me 

certificar disso para te dizer ao certo. E ela, então, conheceu meu pai no Brooklyn Museum. 

Meu pai, por sua vez, era baiano, tinha estudado com Gilberto Freyre, porque ele foi para Recife 

quando jovem ainda, aos 17 anos. Ele se formou em Direito e quando o pai dele morreu, ele 

veio para a Bahia. Então eu sou filha, digamos assim, de uma tradição baiana, de intelectuais 

baianos. O meu avô era diretor... Era diretor não, era professor da faculdade de Medicina da 

Bahia, era médico conhecido na Bahia – o doutor Prado Valladares – e o meu pai era diretor 

do Museu do Estado da Bahia. Então, quando ele tinha 17 anos, que ele se formou no Recife 

em Direito, o meu avô morreu. Então ele foi para a Bahia e foi nomeado o diretor do Museu 

do Estado da Bahia. Ele sendo um jovem advogado, não tinha formação de museus. Então ele 

conheceu o Herskovits. O Herskovits quando esteve no Brasil, em 1938, 39, 40 ou... Não, eu 

acho que o Herskovits esteve aqui em 1942. O meu pai foi o introdutor do Herskovits nos 

candomblés da Bahia. Então o Herskovits sugeriu ao meu pai que pedisse uma bolsa de estudos 

para ir aos Estados Unidos para obter uma formação de museu, de museologia, porque ele era 

o diretor do Museu da Bahia sem nenhuma qualificação para isso. Então ele foi para os Estados 
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Unidos e assim ele conheceu minha mãe no Brooklyn Museum de Nova York. O Brooklyn 

Museum não ficava em Manhattan e a minha mãe morava em Manhattan e o meu pai também 

morava em Manhattan, junto do Metropolitan Museum, que ficava na rua oitenta e... Não, o 

Metropolitan Museum fica à beira do.... 

B.M. – Central Park. 

L.V. – Central Park, mas o meu pai morava em uma rua... Minha mãe morava na 82nd 

St., meu pai morava na rua 84, 85, alguma coisa assim. Tinha uma estação de metrô perto de 

onde meu pai morava, e tinha uma estação de metrô perto de onde minha mãe morava. Então 

minha mãe ia – deu o golpe do baú, digamos assim – ela já ia no horário do metrô que ele... 

H.B. – Ela já tinha se encantado por ele. 

L.V. – Já tinha se encantado por ele. Ela pegava o metrô na mesma hora em que ele 

pegava. Ele pegava primeiro, depois ela pegava em segundo lugar e iam no metrô conversando 

para o Brooklyn Museum. E assim namoraram e depois acabaram se casando, e minha mãe veio 

para o Brasil. Então o meu pai fez um pacto com minha mãe: se eles ficassem nos Estados 

Unidos, a minha mãe que era judia, nós seriamos judeus; se viessem para o Brasil, meu pai era 

católico, seríamos católicas. Então por isso que eu tive uma formação católica. 

H.B. – E ela aceitou? 

L.V. – E ela aceitou tranquilamente. Ela não foi judia. Ela era contra Israel por exemplo. 

Ela era judia de... 

H.B. – Mas antes disso, ela aceitou a ideia de vir para o Brasil? 

L.V. – Ela aceitou a ideia de vir para o Brasil porque ela estudava Antropologia. Então 

vir para o Brasil seria um pouco... 

B.M. – Uma oportunidade profissional. 

L.V. – Uma oportunidade profissional também para ela. E ela veio para o Brasil, veio 

para a Bahia e durante muito tempo ela foi a ponte da Universidade de Columbia na Bahia. 

Inclusive, quando teve aquele programa da Unesco na Bahia, ela participou. Inclusive o Tales 

de Azevedo era amigo do meu pai e dela também, ela foi professora da Universidade da Bahia 

e tudo. Mas aí ela se desgostou com a Bahia por conta de um fato que eu vou contar para vocês, 

que é interessante: por conta do preconceito racial brasileiro. Ela reprovou um negro que tinha 

na sala de aula. Então o negro conseguiu que fosse publicado na Bahia que uma professora 

americana tinha reprovado ele. Então ela tomou horror e ela foi ser professora de inglês. E 

graças a isso eu tenho o nível de vida que eu tenho. Porque ela fez um curso de inglês na Bahia, 
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na época só tinha o Brasil–Estados Unidos como concorrente. Um curso da Ebec, Escola 

Baiana de Expansão Cultural. E então deu muito certo esse curso de inglês. 

H.B. – E ela deixou a Antropologia? 

L.V. – E ela deixou a Antropologia em prol do inglês. Mas ela usou no inglês os 

conhecimentos, porque, por exemplo, ela foi uma precursora no método. O método dela era um 

método que colocava a pessoa na... Tinha perguntas, por exemplo: What do you do? How are 

you? You, colocava a pessoa no centro das atenções, e depois... Em vez de He e She, por que 

era costume... 

H.B. – Era mais direto, não é? 

L.V. – Era mais direto. Com o meu pai eu tenho uma relação muito forte e continuo muito 

forte com minha mãe também. Meu pai morreu primeiro, de acidente de avião, minha mãe 

morreu recentemente, há dois anos atrás, no Rio de Janeiro. 

H.B. – E Lícia, a família é grande? Quantos irmãos? 

L.V. – Eu tive duas irmãs. Uma irmã, Diana, que é minha irmã... E a minha irmã caçula, 

que é minha irmã Júlia, que veio quatorze anos depois quando... Ela, inclusive, não conheceu 

meu pai, quando foi o acidente. 

H.B. – Então são três filhas? 

L.V – Três filhas. 

H.B. – Todas ficaram na Bahia? 

L.V. – Não, viemos para o Rio. Primeiro veio eu para o Rio, depois elas vieram para o 

Rio. Hoje em dia moram todas no Rio de Janeiro. 

H.B. – Mas a sua escolaridade fundamental foi na Bahia? 

L.V. – A minha foi na Bahia. Foi no Colégio das Mercês, em primeiro lugar, e depois no 

Colégio da Dona Frísia. E o Colégio da Dona Frísia foi onde eu frequentei mais. A Dona Frísia 

não existe mais, ela já morreu também, mas ela era uma pessoa católica. Era uma educadora 

baiana muito importante. Frísia Santiago, os baianos todos a conhecem. Inclusive na Bahia se 

pergunta quando você conhece uma pessoa: “Qual o seu sobrenome?”, “Em que colégio você 

estudou?”. É uma maneira de você identificar as pessoas. O colégio onde você estudou e qual 

é o seu nome. 

H.B. – E você tem boas lembranças desse período da escola? 
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L.V. – Tenho, tenho boas lembranças. Eu tinha uma colega que se chama Anete, que é 

socióloga até hoje e que até hoje eu vejo. Anete Leal Ivo, que é responsável pelos cadernos do 

CRH na Bahia. 

H.B. – E Lícia, você fez lá o fundamental, o ensino médio, até que período? 

L.V. – Eu fiz até a faculdade.  

H.B. – A faculdade você fez lá também? 

L.V. – Não, eu fiz vestibular no Rio de Janeiro, porque meu pai dizia: “Filha minha não 

estuda na Bahia”. Meu pai era professor da Universidade da Bahia. Ele era diretor do Museu 

do Estado e professor da Universidade da Bahia: “Filha minha não estuda na Bahia”. Então... 

B.M. – Por que isso? 

L.V. – Isso era porque na época, a Universidade da Bahia havia sido criada em 1947, 

1948, alguma coisa assim. E a Universidade da Bahia era muito fraca. Não tinha tradição ainda, 

entendeu? Tem tradição agora. Mas então ele dizia isso. Eu vim então estudar no Rio de 

Janeiro. Por que é que eu vim para o Rio de Janeiro? Por que é que eu não fui para São Paulo? 

Eu vim para o Rio de Janeiro porque eu tinha tios aqui. Eu sou uma migrante, digamos assim. 

Eu tinha tios aqui e vim morar na casa dos meus tios. Eu morei os dois anos primeiros que eu 

fiquei no Rio de Janeiro, e minha mãe não estava aqui, na casa dos meus tios. Meu tio Dorival 

do Prado Valladares e meu tio Mariano do Prado Valladares. 

H.B. – É quase natural imaginar que a opção pelas Ciências Sociais tenha vindo dessa 

convivência com a mãe e tal, mas você acha que foi isso? Como que você pensou em Ciências 

Sociais? 

L.V. – Não, eu primeiro pensei em fazer o Itamaraty, porque eu queria consertar o Brasil. 

Eu era aluna em 60, 61, 62. Eu estava me preparando para entrar na faculdade. Então eu queria 

consertar o Brasil. E a Ciência Social veio como uma coisa natural porque para você fazer o 

Itamaraty você tinha que ir para Brasília já. Brasília já tinha sido inaugurada. Então eu resolvi 

primeiro fazer Ciências Sociais e aí fiquei nas Ciências Sociais. Eu fiz o vestibular para o IFCS, 

o antigo Instituto de Filosofia, e para a PUC. E o optei pela PUC porque na PUC era mais 

interessante. Porque na PUC tinha mais liberdade, os professores eram mais... Tinham 

professores que não tinham sido caçados, por exemplo. 

H.B. – Já o IFCS já estava passando por isso em 1967... 

L.V. – Já estavam passando por isso. Tinha lá a figura do... Como era o nome dele? 

H.B. – Heremildo Vianna. 
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L.V. – Heremildo Vianna. Então eu pensei bem e optei pela PUC. Na PUC eu tinha o 

padre Ozanam, que era um padre muito moderno na época. Eu não sei dele... Eu acho que ele 

foi para o Canadá eu acho, não sei dele, o padre Ozanam. O Padre Ávila que está velhinho ou 

morreu, não sei. 

H.B. – Eu acho que não morreu ainda não, mas está bem velhinho. 

L.V. – O Diegues Júnior, que foi importante também. Porque no Rio tinha o Centro 

Latino–Americano de Pesquisas em Ciências Sociais. Na época, tinha o Medina e eu fui parar 

lá. Eu fui parar no Centro Latino–Americano de Pesquisas em Ciências Sociais por conta do 

Diegues Júnior. O Diegues Júnior tinha estudado também com Gilberto Freyre. O Diegues 

Júnior conhecia o meu pai, de Recife. O plano do Gilberto era mandar para Alagoas o Diegues 

Júnior, mandar para a Bahia o meu pai, e ele mandou meu pai para a Bahia. O livro do Gilberto, 

Ingleses no Brasil tem um agradecimento ao meu pai, porque foi o meu pai que fez a pesquisa 

para o Gilberto Freyre na Bahia. 

H.B. – E Lícia, como era um curso de Ciências Sociais nessa época na PUC? O que era 

o forte do curso? Como ele se arrumava ali? 

L.V. – O curso de Ciências Sociais na época era um curso mais teórico, que era mais 

voltado para se pensar os problemas da América Latina e do Brasil de maneira geral. Não era 

muito prático, não tinha sociologia empírica, não tinha na época. Por exemplo, os alunos que 

frequentavam, o Sérgio Micelli, a Lygia Sigaud, que eram meus colegas, o Antônio Calmon, o 

Paulo Thiago. O Paulo Thiago você conhece? 

B.M. – Não. 

L.V. – O Paulo Thiago que virou cineasta. 

B.M. – Ah sim. 

L.V. – O Sidney Miller, que virou cantor, também. Eram todas pessoas dessa geração. 

Ana Clara Torres Ribeiro também, que morreu recentemente. E eles discutiam muito. Era um 

curso onde se discutia muito. 

H.B. – Era um momento de muita efervescência política também. 

L.V. – É, era um momento de muita efervescência política. 

H.B. – E isso ressoava lá? 

L.V. – Isso ressoava lá, sem dúvida. A PUC tinha o pessoal da Engenharia que era 

bastante envolvido em questões políticas. 

H.B. – E você se mobilizou também? 
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L.V. – Eu me mobilizei também, eu fui a várias passeatas e tudo. Eu não posso falar, 

porque não é o caso de entrar aqui nesses detalhes, mas... 

H.B. – O que é? Não tem importância. E Lícia, já no curso de Ciências Sociais, eu achei 

interessante você dizer que “não era empírico”. Você já tinha essa inquietação? Você achava 

que podia ser um curso mais empírico ou é uma observação de depois? 

L.V. – Não, é uma observação de depois. Porque na época as disciplinas que nós tínhamos 

eram... A gente discutia muito o Durkheim, o Marx... O marxismo estava muito em voga na 

época nesses cursos. Durkheim, Marx e Weber, sempre os três, que até hoje... 

H.B. – São a espinha dorsal... 

L.V. – São a espinha dorsal das Ciências Sociais no Brasil e no mundo. 

B.M. – Liam–se os autores brasileiros também? 

L.V. – Muito poucos. Com os autores brasileiros eu tinha contato via o Centro Latino–

Americano de Pesquisas em Ciências Sociais. Porque o Diegues Júnior chamou a mim e a Alice 

Rangel de Paiva Abreu, a Alicinha, e a Madalena Diegues, que era a filha dele. E nós íamos lá, 

íamos pro Centro Latino Americano, e trabalhávamos na biblioteca com a dona Regina. 

Inclusive o Urbandata tem origem lá. A ideia do Urbandata, foi lá que me veio à mente a criação 

do Urbandata. Isso pensando depois, isso pensando hoje. 

H.B. – E o que era a pesquisa? Vocês eram estudantes... 

L.V. – Nós éramos estudantes. Nós tínhamos que fazer resumos de livros e de artigos 

para que as pessoas que iam lá, na biblioteca, consultar as fichinhas pudessem ver antes se 

interessava a elas ou não ler aqueles artigos. 

H.B. – Era um curso paralelo então. 

L.V. – Era um curso paralelo. 

H.B. – E quem definia qual bibliografia, ele? 

L.V. – Não, era a dona Regina. A dona Regina era uma especialista. Ela tinha feito cursos 

na Unesco. Inclusive, nessa época a Unesco era a Unesco, não era o que é hoje. Eu acho que 

era com Jean [Viard], se eu não me engano esse era o nome da pessoa que trabalhava na 

Unesco, que era um sociólogo na época conhecido na França. Ela conhecia bem as Ciências 

Sociais brasileira e também a Ciência Social internacional e ela que separava o que era para ler 

e o que não era para ler. 

H.B. – Mas, quer dizer, era uma bibliografia em Ciências Sociais? 
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L.V. – Em Ciências Sociais. E foi assim, digamos assim, que eu li sobre a América Latina 

e sobre o Brasil. 

L.V. – O interesse pelos estudos urbanos vem do meu pai, da Bahia, e do Milton Santos, 

na Bahia também. Porque o Milton Santos era amigo do meu pai. Milton Santos, na época, 

frequentava minha casa e ele fazia umas excursões pelo interior da Bahia, e eu ia com ele nessas 

excursões. Então eu ia com pessoas que eram mais velhas, que eram geógrafos e que me 

mostravam as coisas. 

H.B. – Ajudavam você a descobrir, não é? 

L.V. – E com meu pai... O meu pai também fez um livro, um livro não, uma reportagem 

chamada Conhece sua cidade, que saiu na Bahia, no jornal A Tarde. Em Conhece tua cidade 

ele fotografava, com aquelas máquinas antigas de fotografia, que tinham verdadeiros caixotes 

que eram pendurados... Não sei se vocês lembram–se dessas máquinas? 

H.B. – Equipamentos. 

L.V. – Então, em Conhece tua cidade ele fotografava casarões baianos que não eram 

patrimônio histórico, que não tinham sido... 

B.M. – Tombados.  

L.V. – Não tinham sido tombados. Então ele publicava uma vez por semana no A Tarde 

aquela imagem e ele descobria um pouco da história daqueles casarões. Inclusive, depois que 

ele faleceu, a Nordeste Odebrecht publicou um primeiro livro da coleção da Nordeste 

Odebrecht chamado Conhece tua cidade, que tem os casarões que o meu pai fotografou. A 

maioria desses casarões está desaparecida, foram substituídos hoje por prédios. 

B.M. – Lícia, nessa época você ficava entre o Rio e a Bahia ou não? 

L.V. – Não. Eu não vinha ao Rio. Nessa época eu ia mais aos Estados Unidos. Eu fui 

várias vezes para os Estados Unidos. Eu fui para os Estados Unidos uma vez quando meus avós 

ainda estavam vivos em Nova York. Uma vez que eu me lembro muito bem eu fui da Bahia a 

Recife, eu tomava um avião, o Super G Constellation. Ele ia fazendo um pinga–pinga em todas 

as cidades do nordeste. E aí eu fui bater em Belém do Pará e de Belém eu fui para Porto Rico, 

se não me engano. 

B.M. – Meu Deus. 

L.V. – E depois para Flórida, e na Flórida os meus tios vieram me buscar. A primeira vez 

que eu fui aos Estados Unidos eu tinha 10 anos. A minha mãe era considerada uma louca de 
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deixar eu ir, porque eu ia para os Estados Unidos com as aeromoças. As aeromoças é que 

tomavam conta de mim. 

H.B. – E iam entregando umas às outras. [risos] 

L.V. – E eu dormia. Eu fiz escala em três cidades. Eu fiz escala em Recife, quando eu 

dormi na casa de José Antônio Gonsalves de Mello, que é outro que trabalhou também com 

Gilberto Freyre que era amigo do meu pai, e que morreu agora, já é falecido. Eu acho que eu 

fiz escala em Natal ou em Belém. Em Belém eu me lembro de uma coisa interessante. Eu disse: 

“Mas Belém, não é Belém?” Eu achava que Belém era a Belém da Bíblia, a do menino Jesus. 

E eu descobri que Belém não era Belém. Então eu conheci Belém, eu não me lembro de 

detalhes, mas eu conheci e depois fui para Porto Rico e depois eu fui para Miami, onde meu 

tio Lester e minha tia Andy, que eram tios por parte de minha mãe, me buscaram. 

B.M. – Lícia, então você cresceu falando as duas línguas? 

L.V. – Eu cresci falando o inglês e o português ao mesmo tempo. Porque sempre na hora 

do almoço e na hora do jantar, na mesa, tinha que se falar inglês. Era a combinação de meu pai 

com minha mãe. 

H.B. – A língua materna. 

L.V. – Na hora do almoço e na hora do jantar falava–se inglês. Agora, o meu interesse 

pela Bahia e pela cidade tem a ver, também, com um personagem que você conhece chamado 

Jorge Amado, Caribé e Mário Cravo. Por quê? Quando minha mãe ficou viúva – ela ficou viúva 

muito cedo, meu pai morreu quando eu tinha quatorze anos, foi quando nasceu minha irmã 

Júlia –, essas pessoas pegaram a minha mãe e a protegeram. Então tinha sempre saraus nas 

casas do Caribé e o Jorge já estava na Bahia. Ele começou a ir para a Bahia nessa época e ele 

me dava livros para eu ler e tudo isso. Então, pensando bem, eu acho que Caribé, Jorge e Mário 

foram muito importantes na minha vida. 

H.B. – Por essa referência mesma de pai e de socialização. Mas então, você faz o curso 

de Ciências Sociais e aí terminou o curso. E então? Você sabia que queria seguir... 

B.M. – Ou você ainda estava pensando no Itamaraty? 

L.V. – Eu não pensei mais no Itamaraty quando eu descobri as Ciências Sociais.  

H.B. – Já o curso desfez isso, não é? Mas e quando você termina o curso, que você vai 

fazer uma especialização em estudos urbanos, como é que aparece essa ideia de um campo de 

interesse que é completamente identificado com você, no Brasil pelo menos? 

L.V. – Não, eu já trabalhava com a favela. 
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H.B. – Quando começou isso? 

L.V. – Quando eu estava ainda na PUC eu olhava da janela do terceiro andar – porque 

era no terceiro andar – e eu olhava o Parque Proletário da Gávea, que era construído ali aos pés 

da PUC. Ficava ali. O Vitor Tavares de Melo tinha construído o Parque Proletário da Gávea 

ali e eu via de cima as favelas e isso contrastava muito com o que eu estava escutando em sala 

de aula, que eram as discussões mais gerais, por essas pessoas que eu mencionei, sobre o Brasil, 

sobre os destinos do Brasil e da América Latina. Então eu queria trabalhar um pouco sobre 

aquela população, e surgiu daí. Na entrevista que eu dei à Lúcia Lippi eu falo disso. 

H.B. – Mas você pode falar para a gente também. E você começou nesse trabalho lá, 

espontaneamente? 

L.V. – Não, o meu interesse sobre favela surgiu com o Medina, porque o Medina tinha 

trabalhado com o Padre Lebret, com José Arthur Rios, na pesquisa da Sagmacs, e trabalhava 

também no Centro Latino–Americano. Então o Medina sabia que eu tinha um interesse muito 

grande em fazer pesquisa. Eu queria fazer pesquisa. Então um dia ele disse para mim: “Olha, 

eu também trabalho no Ceris – Centro de Estatística Religiosa e Investigação Social”, que fica 

em Santa Tereza – Ainda existe o Centro de Estatística Religiosa e Investigação Social – E ele 

trabalhava lá, o Medina trabalhava lá. O Medina me convidou, a mim e a algumas pessoas que 

estavam lá, convidou a mim e a Alicinha Rangel, para trabalhar. E a mim, pessoalmente, ele 

convidou para trabalhar na favela. Tinha um trabalho sobre favela e religião que podia ser feito 

naquele momento, onde ele trabalhava, e ele me propôs, porque sabia que eu tinha o interesse, 

em fazer esse trabalho. E então eu disse para ele: “Mas qual favela eu devo ir?” E ele disse: 

“Qualquer favela que tenha Igreja”, porque era um estudo sobre favela e religião, e a religião 

já estava perdendo peso na época já. “Qualquer favela que tenha Igreja”. Então, eu tentei várias 

favelas antes de ir para a Rocinha.  

L.V. – [riso] A primeira experiência que eu tive foi na Catacumba. Eu não sei se eu contei 

isso para ela, mas você se lembrará. E na Catacumba tinha um... Porque eu tinha a preocupação 

de ir para um lugar onde eu tivesse uma entrada, onde tivesse alguém que pudesse me localizar. 

Então eu fui para a Catacumba porque tinha o porteiro do prédio da minha mãe era pastor na 

Igreja da Catacumba. Então, na Catacumba eu sabia que tinha Igreja, porque tinha uma Igreja 

Protestante – podia ser qualquer Igreja –, que eu acho que era a Assembleia de Deus – eu não 

me lembro qual denominação era a dela, mas eu acho que era Assembleia. E eu fui. Eu disse 

lá ao meu porteiro que eu queria ir na Catacumba com ele na Igreja e ele disse: “Ah, não tem 
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problema a senhora vem no domingo, que eu vou lá. Domingo é o dia que eu oro lá, que eu sou 

pastor lá. Pode ir no domingo”. Então no domingo ele recrutou várias empregadas domésticas 

do meu prédio. Eu me lembro dele entrando pela porta dos fundos do meu prédio e lá fui eu. A 

igrejinha se localizava numa ladeirinha, numa ladeira. A Catacumba não existe mais, mas na 

época existia. Então eu fui considerada a pessoa de classe média que morava na época na 

Avenida Atlântica – eu morava na Avenida Atlântica com a minha mãe, minha mãe já morava 

no Rio. Então eu fui considerada a pessoa que reconhecia Jesus. Todo mundo começou a 

perguntar: “Reconhece Jesus? Reconhece Jesus?”. E eu fiquei assim [risos], eu disse: “Eu 

reconheço Jesus”. Claro, Jesus existiu, pensei cá comigo: “Jesus existiu”. Então eu disse “Sim 

eu reconheço Jesus”. [risos] Aí eu fui levada para frente da igreja e fui considerada a última 

pessoa que tinha sido convertida. Bem, você pode imaginar que eu saí dali... 

H.B. – Como é que foi o dia seguinte? [risos] 

L.V. – O porteiro nunca mais falou comigo, porque eu desisti da Catacumba. Isso foi 

suficiente para eu desistir da Catacumba. Eu desisti da Catacumba. Então eu disse para mim: 

“Eu tenho que dizer quem eu sou, o que eu quero”. Porque eu dizia para ele simplesmente que 

eu estava interessada na igreja, que eu queria conhecer. Eu disse a ele que queria ir conhecer e 

então ele aproveitou–se de mim. Na segunda tentativa de ir à Rocinha, eu optei pela Rocinha, 

eu fui pelas assistentes sociais da Rocinha. As assistentes sociais que ficavam ali na Praça do 

Jóquei, onde tinha a sede da região administrativa. E eu me apresentei às assistentes sociais, 

disse que queria fazer o trabalho na Rocinha, a Rocinha tinha igreja. As assistentes sociais 

disseram para mim: “A senhora espera aqui que tem um carro indo lá. Já estamos indo lá. Quer 

ir com a gente?”. E eu disse: “Quero sim”. Aí eu fui com as assistentes sociais. Mal sabia eu 

que as assistentes sociais iriam demarcar barracos que sairiam da Rocinha naquela época. Era 

o Morro–do–Faz–Depressa, que hoje não existe mais. Você está ouvindo essa história? Eu 

nunca contei para você história, não é? É que eu estou me lembrando agora. A situação da 

entrevista faz a memória reavivar-se. Então eu fui com as assistentes sociais, evidentemente 

que não tinha uma camiseta escrita “pesquisador”, então as pessoas me tomaram por alguém 

que era ou assistente social ou era ligado à assistência social. E quando eu voltei de novo lá, 

sozinha, aí eu não fui recebida bem pelas pessoas, porque as pessoas pensaram com elas: “Essa 

pessoa deve ser ligada à remoção”. 

H.B. – Porque você não sabia que se tratava dessa visita para isso, e uma vez que elas 

trouxeram você junto ficou tomada como... 
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L.V. – É, eu fiquei tomada. As pessoas me tomaram como alguém que estava no 

programa de remoção. Então eu resolvi ficar na Rocinha. Por quê? Porque tinham várias 

pessoas que moravam na Rocinha e trabalhavam na PUC. Nessa época eu era ainda aluna da 

PUC. Eu estava no quarto ano quando o Medina me convidou. Eu trabalhava durante o dia, ia 

para a PUC de manhã e de tarde ia para o Centro Latino–Americano. Eu pensei cá comigo: 

essas pessoas vão me identificar lá na Rocinha e vão dizer quem eu sou, eu sou estudante da 

PUC. Então eu fui para a Rocinha. Eu me enchi de coragem, e por sorte a Rocinha era grande. 

Já era grande naquela época. Eu tinha ido ao Morro–do–Faz–Depressa pela estrada da Gávea 

e eu fui para a Rocinha pela curva do “S”, pelo outro lado. E eu fui sozinha, me enchi de 

coragem e fui sozinha para a favela e bati na porta da igreja. O primeiro lugar que eu bati foi 

na porta da igreja. Aí conheci a dona Miquelina, que foi o meu “Doc”, o que poderíamos 

chamar hoje de “Doc”, que me recebeu muito bem. Que disse: “Ah...”. Ela trabalhava na igreja, 

na capela, mas ela trabalhava também em umas casinhas ao lado da capela. Ela dava cursos. 

Ela não era assistente social, ela era costureira da favela. Ela dava cursos na favela, ela era uma 

pessoa que ajudava. Então ela disse: “Ah, você é estudante da PUC?”. Eu digo: “Sou”. Então 

eu disse a verdade, eu disse toda a verdade, eu disse: “Eu sou estudante da PUC, eu estou 

fazendo uma pesquisa pelo Ceris, eu quero fazer uma pesquisa aqui sobre religião, que era a 

primeira vez”. Eu disse toda a verdade, coisa que eu não tinha dito nas outras situações. E foi 

assim que eu comecei na Rocinha. 

H.B. – Que você foi ser recebida. 

L.V. – Ela me apresentou as instituições todas. Eu ia a todas as instituições e só depois 

que eu fui às casas das famílias. Eu só fui às casas das famílias quando eu fui convidada pelas 

pessoas a ir nas suas casas. Eu comecei indo na igrejinha, na Soreg [Sociedade Recreativa e 

Cultural da Gávea], e outras instituições que existiam na época e não existem mais. A Soreg, 

por exemplo, atualmente o PAC que está lá. A Soreg era um clube muito importante, que era 

um clube–escola. Tinha concurso de miss Soreg de noite, de dia funcionava a escola. Tinha 

uma piscina. Era uma casa que foi construída na estrada da Gávea, na época em que (antes de 

1920, 1930) ainda não havia sido feito o loteamento que deu origem à Rocinha. A Rocinha é 

um loteamento Castro Vidal. Eu digo isso no relatório que eu fiz com o Medina. É um relatório 

que eu fiz chamado Favela e Religião, onde tem... Em 1968 foi publicado pelo Ceris, não fui 

publicado como um livro, mas como um estêncil, um xerox. 

B.M. – Como aquele mimeografado? 
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L.V. – Um mimeografado. Tinha umas 30 ou 40 cópias somente. 

H.B. – Você recuperou isso? 

L.V. – Eu tenho, eu tenho. 

B.M. – Mas quando você dizia para os seus colegas que você estava fazendo pesquisa na 

favela, como é que eles reagiam? 

L.V. – Eles não conheciam a favela. Eu nunca levei ninguém na favela. Eu só levei a 

minha mãe a pedido. Porque depois dessa experiência inicial eu fui morar na favela. Eu fui 

morar na Rocinha por sugestão deles. 

H.B. – Você ainda era estudante Lícia? 

L.V. – Eu ainda era estudante quando fui morar na Rocinha. Eu estava no quarto ano. 

H.B. – E você pode contar? 

L.V. – Eu posso contar sim. Mas espera aí, eu estou dizendo que os moradores... 

H.B. – Eles que te convidaram. 

L.V. – Me convidaram. Eu acho isso uma coisa importante, porque eles disseram: “Você 

vem aqui e você não está aqui de noite”. Porque muitas das reuniões eram de noite. As reuniões 

da associação de moradores – só tinha uma associação de moradores na época - eram de noite. 

As reuniões da Soreg – que era um clube importantíssimo na época – eram de noite. As festas 

da igreja, as festas juninas; tinha milhões de festinhas, legião de Maria, tinha festa de São João, 

tinham romarias, tinha festa de Natal. Tinha milhões de festas que eram todas de noite. Então 

as pessoas diziam para mim: “Mas você não está aqui de noite. Venha para cá de noite. É 

melhor você morar aqui”. 

H.B. – Porque você acompanha tudo. 

L.V. – Você acompanha tudo.  

H.B. – E como é que você foi morar? Você foi morar na casa de alguém? 

L.V. – Ah, eu fui morar. Tem um capítulo do meu diário, um diário de campo, está na 

França, onde eu moro atualmente. Mas eu vou publicar esse diário de campo, mas eu tenho que 

burilar um pouco. Porque uma publicação não é nunca o material que você... Tem que fazer 

uma introdução, enfim. No meu diário tem uma parte chamada “Em busca de um quarto”, 

porque eu aproveitei a busca do quarto para ampliar os meus conhecimentos na Rocinha. Então, 

por exemplo, diziam: “Ah, fulano de tal tem um quarto para alugar”. Então eu ia e conhecia. 

Foi assim que eu conheci a Rocinha. Eu conheci a rua 1, por exemplo, a rua 2, a rua 3, a rua 4. 

Eu fui conhecendo as pessoas assim, ampliando a minha rede de relações assim. 
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H.B. – Você não aceitou o primeiro quarto ou aceitou? 

L.V. – Não, não aceitei. Eu pensei muito... 

H.B. – E não criava problema dizer que não. 

L.V. – Não. Talvez tenha criado, mas nunca se sabe, entendeu? 

H.B. – Mas eles não te deixaram essa impressão? 

L.V. – Nunca se sabe, porque eu ia procurar um quarto dizendo que estava procurando 

um quarto. Eu queria ver o que era. Em geral era um quarto na casa das pessoas. Então eu 

resolvi alugar uma casa independente, porque eu já tinha descoberto, então, que as pessoas não 

necessariamente se davam. A favela não é a comunidade que você imagina daqui de fora. Tem 

muitas, muitas rixas internas. Isso eu já descobri desde aquela época. Então, eu descobri que 

se eu morasse com alguém... 

H.B. – Você criava dificuldade com outros tantos. 

L.V. – Eu criaria dificuldades com outras pessoas. Eu descobri, ao visitar as várias 

instituições, que as várias instituições não eram amigas, eram inimigas entre si, porque elas 

tinham uma disputa de clientela terrível. Até hoje tem uma disputa de clientela... Hoje em dia, 

por exemplo, a Rocinha, que estava no segundo andar, hoje está no oitavo andar. Já no segundo 

andar já tinha essas disputas, imagine agora no oitavo andar. Agora tem três associações de 

moradores na Rocinha. 

B.M. – Quatro. 

L.V. – Quatro. Você está mais lá do que eu. Uma coisa, por exemplo, que é bom saber, 

é que nunca se conhece toda a favela. Na minha época eu tinha relações com algumas pessoas 

da favela, e hoje em dia eu ainda tenho relações com algumas pessoas ainda que estão vivas da 

favela, que ainda estão lá na Rocinha. Mas nunca, nem na primeira época, nem na época atual, 

eu digo para as pessoas: “Quem conhece?”. Quando eu vou lá hoje eu sou uma ilustre 

desconhecida. 

H.B. – Lícia, quanto tempo você morou lá? Morou só naquela casa, você se lembra onde? 

L.V. – Eu morei nove meses. Fiz uma grande amizade com a Ariete, que era minha 

vizinha. A Ariete você conheceu – ela conheceu Ariete. Ariete era minha vizinha, e que me 

dava comida. Porque o meu dia a dia era o seguinte: eu ia para a PUC de manhã, eu estava no 

quarto ano da PUC, depois eu ia para a casa da minha mãe, onde eu tomava banho e almoçava. 

E a minha mãe não se entendia na época com o Medina. Porque ela era antropóloga, ela dizia: 

“Quais são as suas perguntas básicas, as perguntas que você se faz?”. Eu dizia: “Por enquanto 
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eu não faço nenhuma pergunta, eu quero conhecer. Por enquanto eu não tenho nenhuma 

pergunta. Eu quero é conhecer”. [risos] E então ela dizia: “Where?”, estava respondido, era na 

Rocinha. “Why? What? Who?”. Aquelas perguntas que os americanos fazem normalmente. Eu 

não tinha resposta. Enfim, eu estou falando da minha rotina.  

H.B. – Da rotina lá. 

L.V. – Eu ia almoçar com a minha mãe, via minha mãe, e depois eu ia para a Rocinha. E 

ficava na Rocinha e dormia na Rocinha. Ficava na Rocinha de tarde e dormia na Rocinha de 

noite. E ia, sem problema nenhum, para as reuniões. E ia muito para um centro de Umbanda 

com a Ariete. Porque a filha dela, a Sandra, frequentava um centro de Umbanda que não existe 

mais na Rocinha. Eu ia muito com a Ariete a esse centro de Umbanda. 

H.B. – E as pessoas não entendiam o que você estava fazendo ali? 

L.V. – Entendiam em parte. 

H.B. – Queria conhecer... 

L.V. – Eu acho que até hoje não entendem o que é que você faz. 

H.B. – Que interesse pode despertar. 

L.V. – Não entendem. Até hoje realmente eles não entendem. 

B.M. – A dona Ariete adotou você, não é? Tinha uma relação afetiva. Então, o que você 

estava fazendo ali não importava tanto. 

L.V. – A Ariete era uma pessoa bacana, mas morreu. 

H.B. – Lícia, então você ficou nove meses lá, isso coincidia com o final do seu curso, e 

isso rendeu esse...  

L.V. – Relatório. Favela e religião. 

H.B. – Esse relatório que você falou. 

L.V. – Depois eu fui para a França. 

H.B. – Não foi antes para a Inglaterra primeiro ou não? 

L.V. – Não, eu fui para a França primeiro. Eu fui para a França com o Ledrut e depois 

que eu fui para Inglaterra e depois eu vim para a França de novo. Com o Ledrut eu fui em 1969, 

foi quando eu acabei a faculdade. Eu tinha acabado a faculdade em 1967 ou 1968... 

H.B. – 67. 

L.V. – 67, eu acabei a faculdade. Então eu fiquei aqui trabalhando em 68 com o Medina, 

fiz o relatório com o Medina e fui para a França. Mas entre ir para a França e o Brasil eu fui 
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para a Venezuela antes. Fui trabalhar com Milton Santos. Porque o Milton Santos, eu disse a 

vocês, eu o conhecia da Bahia. O Milton Santos tinha sido expurgado do Brasil. 

H.B. – Exilado. 

L.V. – Expurgado, é a palavra mais correta. Então ele estava na Venezuela, e na 

Venezuela ele estava em Nor–Oriente, que era uma espécie de Sudene local. Ele sabia do meu 

trabalho na favela da Rocinha. Ele me conhecia, porque eu tinha feito com ele, na Bahia, que 

eu era mais jovem, umas excursões. 

H.B. – Você aprendeu com ele a trabalhar na Rocinha. 

L.V. – De certo modo eu aprendi com ele pensando na Rocinha.  E eu aprendi também 

com Medina. O Medina também tinha muita experiência em favela. Milton Santos então me 

convidou para trabalhar no Nor–Oriente com ele. Então do Brasil eu fui para Venezuela, porque 

eu ia para França, mas a França só começava em setembro. Então eu tinha de janeiro a setembro 

vago. Quer dizer, vago, não tinha Capes, não tinha CNPq. 

H.B. – Não tinha nada. Também você não estava regularmente matriculada. Você podia 

não é, estava disponível. 

L.V. – Eu estava disponível. Eu fui com Milton Santos para estudar... Ele me mandou 

para El Tigre. E eu nunca esqueço que o Milton Santos despachou a equipe para ajudar as 

cidades e disse: “Vocês vão cheirar essas cidades”. Cheirar. Então depois de duas semanas, 

voltamos, nos reunimos todos em Maracaibo, num hotel, muito bom, para dizer o que a gente 

tinha sentido, como a gente tinha percebido essas cidades. [risos] 

L.V. – Nessas duas semanas que eu fui para El Tigre e El Tigrito, El Tigre é uma cidade 

e El Tigrito é outra cidade. El Tigre era um antigo campo petroleiro. E uma função do Milton 

Santos era o que fazer com essas cidades. Tinha Maracaibo, que foi uma outra pessoa, tinha 

Ciudad Guayana, que foi uma outra pessoa, que eram cidades petrolíferas. Que função elas 

tinham, entendeu? Eu fui para essa cidade e eu fui parar em um hotel, só tinha um hotel. El 

Tigrito só tinha um hotel. No hotel só tinha homens e eu. Homens e eu. [risos] Então você 

imagina como era o assédio masculino: “O que é que essa mocinha brasileira está fazendo 

aqui?”. [risos]. 

B.M. – E você dizia o quê? 

L.V. – [Risos] O que é que eu estava fazendo lá? Eu dizia que eu trabalhava em Nor–

Oriente. Eles arregalavam os olhos: “Nor-Oriente?”. Eles conheciam, era como se fosse a 

SUDENE. “Nor–Oriente?” Eu digo: “Eu trabalho com a Nor–Oriente. Eu sou técnica brasileira 
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de Nor–Oriente”. Eles não entendiam nada, e eu não podia explicar para eles o que eu estava 

fazendo com Milton Santos lá, na Venezuela, que era coisa muito diferente. Inclusive você 

está, agora, achando um pouco, pela sua expressão, você está um pouco admirada. Então, o que 

eu fiz em El Tigre para sentir essa cidade? Eu procurei as pessoas dessa cidade que eram 

representantes dessa cidade. Eu conheci um senhor, que era uma espécie de chefe dos 

comerciantes da cidade. Eu não sei o nome. 

H.B. – De uma associação comercial talvez. 

L.V. – É uma associação comercial, tinha o nome da Venezuela. Esse senhor... Era de 

uma cidade muito pequena, muito menor do que a Rocinha era. Uma cidade muito pequena. 

Então ele me levou para almoçar na casa dele com a Dona Marta – a mulher dele. Depois de 

eu ter entrevistado ele, ele me levou para almoçar na casa dele, na casa da Dona Marta. E eu 

descobri que a Dona Marta tinha filhos que estavam estudando na universidade – porque El 

Tigre não tinha universidade – estavam estudando em Cumaná, uma outra cidade da Venezuela, 

então ela tinha três quartos vazios na casa enorme. E ela dirigia carro também, a Dona Marta. 

Então ela me disse: “Porque você não vem morar aqui? Sai do hotel e vem morar aqui.”. 

L.V. – E aí eu saí do hotel e fui morar lá com Dona Marta. E a Dona Marta dizia: “Quem 

você quer ver hoje?”. Aí eu tinha lá um livrinho que tinha a lista de todas as instituições locais. 

Eu dizia: “Este lugar aqui”. E ela dizia: “Ah, eu conheço fulano de tal”. E então me levava. E 

foi assim que eu fiquei muito introduzida, digamos assim, em El Tigre. E se eu for lá hoje, e se 

essas pessoas, se Dona Marta estiver viva, tenho certeza que vão me receber muito bem. 

H.B. – Muito bem. Você já tem duas madrinhas na sua trajetória. Não é um máximo isso?  

 
[FINAL DO ARQUIVO I] 

 
 
 

L.V. – Então, teve depois essa reunião com Milton Santos e com toda a equipe em que 

eu disse o que eu cheirei, entendeu? E aí voltamos já para fazer uma pesquisa mais estruturada. 

E o que o Milton Santos disse que eu deveria fazer era fazer – o que todo mundo tinha que 

fazer – era um questionário no mercado popular que existia em El Tigre e El Tigrito. Porque o 

Milton Santos já estava interessado na informalidade urbana e ele escreveu aquele livro depois 

sobre o formal e o informal que saiu em francês primeiro, depois que saiu em português. Então, 

nesse período eu, de vez em quando, eu ia para Caracas porque eu estava El Tigre, mas eu ia 
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para Caracas também encontrar com Milton Santos. Em Caracas eu conheci a secretária do 

Milton Santos que era uma francesa casada com um francês que era piloto pirata. Piloto pirata 

[risos] é o piloto que não é regulamentado e que dirige avionetas. Então tinha... Dirige avionetas 

e alimenta as missões venezuelanas, as missões da Venezuela onde tinham índios. E eu fui 

parar nos Ianomâmi, eu fui na missão Ianomâmi. [risos] Inclusive, agora, o Chagnon escreveu 

um livro, você deve ter visto, nos Estados Unidos e ele estava lá na época em que eu estava 

também, mas ele estava em uma outra missão. Eu fui parar em uma missão com esse piloto 

pirata chamada Canaracuni  onde tinha... 

H.B. – Aventura urbana. [risos] 

L.V. – E rural, não é? [risos] Onde tinha os Maquiritari e os Ianomâmi. Os Maquiritari 

eram vestidos já com roupas normais, com as roupas ocidentais, e os Ianomâmis eram nus. 

Então foi lá que eu tive o primeiro choque cultural. E eu, por conta disso, pensava em estudar, 

quando eu ia para a França, eu pensava em estudar Antropologia, me tornar uma antropóloga 

e estudar os Ianomâmis, porque eu convivi com os Ianomâmis durante um mês nessa missão 

indígena. Mas aconteceu aí o meu encontro com Monsieur Ledrut e com a sociologia urbana 

francesa, e aí eu desisti de me tornar uma antropóloga.  

H.B. – Que você conheceu lá?  

L.V. – Como? 

H.B. – Em que momento você...? 

L.V. – Não, eu fui para a Venezuela e depois, no final, eu encontrei com os Ianomâmis. 

Então, da Venezuela eu fui para a França. Então eu pensava na França defender uma tese... 

Recuperar e voltar para a Venezuela para trabalhar sobre os Ianomâmis, mas eu desisti porque 

eu conheci, na França, os franceses que já estavam trabalhando com sociologia urbana e eu 

achei mais interessante retomar o trabalho da Rocinha. 

B.M. – Mas aí porque você foi para a Inglaterra? 

L.V. – Ah, eu fui para a Inglaterra porque eu tinha uma bolsa do governo francês. Então 

a bolsa do governo francês, que não tem mais atualmente, as bolsas hoje são da Capes ou do 

CNPq. Então com essa bolsa da Cooperação técnica francesa que eu consegui aqui no Brasil 

eu só podia ter uma nova bolsa depois de dois anos. Então eu fui para a Inglaterra. Eu vim para 

o Brasil depois do primeiro ano. Eu fiz o primeiro ano na França, voltei para o Brasil e aí eu 

tinha um outro ano que eu podia preencher como eu quisesse, entendeu? Então eu fui para a 

Inglaterra. Eu fui para a Inglaterra porque o Diégues Júnior, que era diretor do Centro Latino-
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americano, com quem eu tinha sempre contatos, conhecia a Ruth Glass do Center for Urban 

Studies da Inglaterra e a Ruth Glass agora está muito conhecida porque foi ela que cunhou o 

conceito de gentrificação. Então eu trabalhei com a Ruth Glass e aí foi que ela me fez ler uma 

bibliografia sobre a Escola de Chicago, porque tinha uma biblioteca do Center for Urban 

Studies da Inglaterra. O Center for Urban Studies é uma daquelas casinhas em [Hours] Street 

e tinha três andares e no segundo andar tinha uma biblioteca. A biblioteca era dela, de Ruth 

Glass, onde tinha todos os livros da Escola de Chicago. E daí que veio meu interesse pela 

Escola de Chicago. Então, na Inglaterra, eu fazia a minha tese para a França, porque eu tinha 

estado o primeiro ano na França e fui para a Inglaterra, voltei para a França. Então, da Inglaterra 

eu vinha para a França o tempo todo. Eu atravessava o canal, naquela época não tinha o 

Eurostar, era de barco. Tomava o trem em Paris e ia para Toulouse, porque era em Toulouse 

que eu defendia a tese, que eu trabalhava com Ledrut, e voltava. Então a cada três meses eu ia 

fazer esse percurso, encontrava com Ledrut e dava a ele um capítulo, e voltava para a Inglaterra. 

No final, faltando seis meses para acabar, eu vim para a França para defender, porque você 

precisa passar pelo menos seis meses na época da sua defesa. E aí eu tive, falando de madrinha, 

eu tive uma outra madrinha, é madame [Quaiser], você pode colocar uma outra madrinha que 

eu tive porque eu fui morar com madame [Quaiser]. [risos] A madame [Quaiser] tinha uma 

casa em Toulouse, grande, ela tinha horta e todo o dia eu ajudava ela na horta, porque os 

franceses gostam muito de horta. E ela se tornou uma pessoa, que ela escreveu vários livros na 

França. Ela tinha 80 e tantos anos, ela morreu, mas ele escreveu vários livros sobre como 

congelar comida. [risos] Eu me lembro de eu ajudando ela: tomate, morango... Sobretudo, 

tomate e morango. [risos] E eu colhia com ela todo o dia e a ajudava a fazer as... Como se diz? 

Os produtos para ir para o congelador. Tirava a pele do tomate. [risos] E olha que eu não sou 

cozinheira, não. 

H.B. – Mas essa parte de apoio é fundamental para quem cozinha. Eu, se fosse ela, pegava 

essa afilhada também. Mas Lícia... 

L.V. – A madame [Quaiser] foi muito... O filho da madame [Quaiser] que morava em 

Paris corrigia minha tese em francês. Então ele me mandava por correio. Eu nunca vi essa 

pessoa, mas ele corrigia a minha tese em francês, porque eu escrevia em francês, estando na 

Inglaterra, sobre material brasileiro. Eu não contei para vocês o que eu fiz na minha tese, porque 

o ano que eu passei no Brasil eu trabalhei na Cidade de Deus fazendo o Passa-se uma casa. 

Foi quando eu fiz Passa-se uma casa. Depois eu publiquei Passa-se uma casa.  
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H.B. – Você não quer falar agora o que foi a sua tese? 

L.V. – Hein? 

H.B. – Não quer contar agora? Porque, quando termina o seu doutoramento, seis anos 

depois você já está no IUPERJ. Então, talvez, fosse interessante fechar esse bloco da formação 

com a sua tese. 

L.V. – A minha tese eu fiz no Brasil. Eu passei um ano na França e vim para o Brasil, 

passei um ano no Brasil, depois fui para a Inglaterra e depois fui para a França. Eu já contei 

isso. Então o período que eu passei um ano aqui. O ano que eu passei aqui eu pensei em retomar 

o meu trabalho da Rocinha. Então eu fui a Rocinha quando eu cheguei. Eu escrevia para o 

pessoal da Rocinha e tudo porque eu tinha estado muito tempo lá, escrevi para várias pessoas, 

fiz várias amizades; não apenas Ariete, mas Auri, dona Miquelina, várias outras pessoas. Então 

eu fui com o seu Zé da Joia lá na Cidade de Deus, porque o seu Zé da Joia, que era uma pessoa 

que vendia joias – daí o nome dele: Zé da Joia – morava na Rocinha e ele conhecia pessoas que 

tinham ido para a Cidade de Deus. Da Rocinha pra Cidade de Deus. Então eu fui com ele de 

carro, ele tinha um carro velho, para a Cidade de Deus a primeira vez. E quando chegamos a 

Cidade de Deus eu vi as placas: passa-se uma casa. Eu disse assim: “O que é isso? Passa-se 

uma casa?”. Passa-se uma casa... Então eu descobri que os moradores da favela estavam 

voltando para a Rocinha, para outros lugares e vendiam suas casas. Porque tinham os 

moradores que eram os... Como é que eu chamo? Cadê o Passa-se uma casa? 

H.B. – [risos] O Passa-se uma casa eu não tenho, esse está esgotadíssimo, não é?! 

L.V. – Eram os removidos... Não, os removidos eram os removidos. Eu vou me lembrar 

o nome. Mas eram os protegidos que conseguiam a casa da Cohab através de pistolão, 

entendeu? Deve existir até hoje pessoas que são do meio, que moram na região, que eram 

pessoas que moravam em Jacarepaguá e que estavam de olho naquelas casas. E que conseguiam 

aquelas casas. 

B.M. – Você defendeu na França então? 

L.V. – Mas espera aí, deixa eu contar. Então eu fui com o seu Zé da Joia. Eu conheci uma 

primeira pessoa que o seu Zé da Joia me apresentou e através dessa pessoa eu fui dobrando, fui 

estendendo a minha teia de relações. Então eu tive a ideia de ir à sede da Cohab local, porque 

tinha uma sede da Cohab local. E na sede da Cohab local tinha fichários e eu copiei todas as 

fichinhas. Fichinha por fichinha. Tinha 4.000 fichas. Eu copiei todas as 4.000 fichas, eu tinha 

esse material: quatro mil fichas em papel... Tinha um papel... Papel carbono, não. Papel... 
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B. M. – Almaço, não? 

L.V. – Almaço, não? Tinha aquelas folhas duplas, verdes. Papel almaço folha dupla. 

Então u tinha quadra por quadra, o nome do proprietário antigo, o nome de quem a Cohab 

registrou e o nome de quem estava ocupando atualmente. Foi assim que eu verifiquei, depois 

eu somei tudo isso, foi já na Inglaterra que eu aproveitei para colocar tudo isso no computador... 

Um computador que era antigo, que naquela época era enorme, eram várias salas, entendeu? E 

foi que eu verifiquei, então, que a maioria das pessoas não era mais os removidos das favelas 

e que uma nova população, muito mais heterogênea do que se pensava, era que ocupava as 

moradias. E todos aqueles gráficos que eu coloquei no meu trabalho, dos percursos, todos 

aqueles percursos eu percebi através da minha estadia lá. Agora, eu não morei na Cidade Deus, 

foi diferente da Rocinha, na Rocinha eu morei. 

H.B. – Você ia todo o dia?  

L.V. – Eu ia todo dia. 

H.B. – Por quanto tempo? 

L.V. – Eu fiquei lá mais ou menos uns seis meses. Seis meses que eu ia lá todo o santo 

dia só para copiar essas fichas e também ver as pessoas. Eu fiz várias amizades com pessoas, 

mas eu não fiz amizades como eu fiz na Rocinha, entendeu? A Rocinha foi, digamos assim, o 

meu... Eu vou até hoje lá. São pessoas que já se tornaram avós... Pessoas que me conheceram 

e já se tornaram avós. Eu que, infelizmente, não me tornei avó ainda. 

H.B. – Mas não porque não pode, porque ainda não veio. 

L.V. – Ainda não veio. [riso] 

H.B. – Lícia, então, depois que teve o título na França, você nem pestanejou. Quer dizer, 

o seu destino era voltar ou você tinha alguma chance de ficar lá? 

L.V. – Na época eu namorava um australiano. [riso] E eu pleiteei um emprego na 

Austrália, mas eu disse a esse australiano: “Antes de ir para a Austrália”, porque na época não 

tinha fax, não tinha e-mail, não tinha Skype, não tinha nada disso, “eu tenho que ir ao Brasil”. 

E ele entendeu isso. Como bom australiano, ele entendeu isso. E aí foi o fim da história. Porque 

aí eu voltei para a Brasil e verifiquei que eu queria um brasileiro para me integrar no Brasil. 

H.B. – E não um australiano. 

L.V. – E não um australiano. O australiano veio aqui. 

H.B. – Ele chegou a vir te buscar? 
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L.V. – Veio me buscar e eu disse para ele que não ia dar certo. Eu o levei para a Bahia, 

eu prometi levá-lo para a Bahia. Levei ele pra Bahia, para ver os meus amigos. O Caribé e tudo 

isso. 

B.M. – Ele também era cientista social? 

L.V. – Não, ele era engenheiro químico, trabalhava com minha amiga com quem eu 

morei na Inglaterra. Morei?! Com quem eu dividi um apartamento na Inglaterra. Essa eu não 

contei para você, mas éramos duas brasileiras e uma inglesa. A inglesa gostou tanto do Brasil 

que ela veio para o Brasil. A inglesa veio para o Brasil e se casou com um brasileiro, Alisson.  

H.B. – E ficou? 

L.V. – E ficou.  

H.B. – Lícia, você faz parte de uma geração que se doutorou muito cedo, não é? Em 74 

você tem seu título de doutora. Então você voltou e como era a possibilidade de trabalho? Você 

já tinha um campo definido, já tinha uma área de pesquisa, já tinha um doutorado nessa área, 

como foi começar a trabalhar? 

L.V. – Bem, eu trabalhei no Iesae aqui. No Iesae que não existe mais. Agora tem um 

prédio novo da Fundação Getúlio Vargas. Eu trabalhei aqui durante um ano... Mais de um ano. 

Eu trabalhei na Fundação Getúlio Vargas mais de um ano. Eu trabalhei no Iesae porque estava 

procurando pessoas que pudessem ir para o nordeste do Brasil. Então eu fui para o Piauí, eu fui 

para o Maranhão. No Iesae eu trabalhei com Valla, Vincent Valla. Morreu, não é? Parece que 

ele morreu, ele trabalhava na Fiocruz. 

H.B. – Eu o conheci, mas não sabia. 

L.V. – A pessoa que me colocou no Iesae foi a... Qual o nome dela? Ela é pernambucana. 

Ela tinha uma casa em Arraial do Cabo: Julieta! Julieta alguma coisa. Ela era a chefe do Iesae. 

Julieta... 

H.B. – Mas eram Estudos e Pesquisa em Educação.  

L.V. – Em educação, mas foi aonde eu achei emprego.  

H.B. – Sim, e você fica um ano ali...? 

L.V. – Eu fiquei um ano aí, mas eu já conhecia o Machado, o meu livro foi publicado – 

a editora Zahar publicou o meu livro na época. 

B.M. – Você já conhecia o Gilberto Velho?  

L.V. – Eu conheci o Gilberto nessa ocasião. Na editora Zahar. 

B.M. – Por conta da Zahar. 
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L.V. – Por conta da Zahar. Do Iesae eu fui para o Iuperj, foi quando eu fui convidada 

para sair do Iesae para ir para o Iuperj. Foi o Machado que me convidou, porque o Machado 

foi defender tese nos Estados Unidos e eu dei o curso de Sociologia Urbana que ele dava por 

um ou dois semestres no Iuperj. E depois o Iuperj pegou financiamento da Finep e aí empregou 

Elisa Reis, o Werneck e eu, eu acho que mais algumas pessoas, não sei, o José Murilo chegou 

depois ou alguma coisa assim. 

H.B. – Quer dizer, agora faz até muito sentido a ideia de Urbandata depois do seu relato, 

não é? Como apareceu isso? Você sabia? Uma coisa que me impressiona na sua trajetória é que 

a gente fala muito de estudos urbanos, mas é estudos urbanos com foco muito específico na 

pobreza. Você tem um texto clássico, não sei se tem outro que supere aquele, do Cem anos da 

pobreza no Brasil que é impressionante, um passeio pela bibliografia inteira para perceber de 

que maneira a pobreza foi vista no Brasil. Então esse foco na cidade também tem uma zona, 

uma geografia humana muito particular que você ficou filiada todo esse tempo. Como nasceu 

a ideia do Urbandata? 

L.V. – Olha, o Urbandata nasceu, na verdade, porque o computador se tornou mais ágil, 

entendeu? Eu comecei fazendo um levantamento com o Ademir... Qual o sobrenome do 

Ademir? 

B.M. – Não sei. 

L.V. – Eu vou me lembrar o sobrenome dele.  

B.M. – Quando eu cheguei já era Ana Caillaux. 

L.V. – Era época da Ana Caillaux. Na época, o Iuperj tinha uma coisa interessante, a cada 

professor era oferecido um assistente. Então eu peguei um assistente, o Ademir. Então, várias 

pessoas me perguntavam: “o que existe sobre favela? O que tem sobre favela?”. Então eu 

resolvi fazer para o BIB, com o Ademir, uma primeira resenha sobre habitação no Brasil. E eu 

fiz com o Ademir uma primeira resenha sobre habitação no Brasil. Então a Ana Caillaux, que 

já trabalhava no Iuperj, que era chefe do setor de informática... Eu peguei a Ana Caillaux e 

disse: “Vem cá, não tem uma maneira da gente colocar essa bibliografia no computador? Não 

tem uma maneira?”. Aí ela bolou, na verdade nós bolamos juntas essa coisa. E eu fui para a 

Anpur – Associação Nacional de Planejamento Urbano Regional – e foi o Carlos Vainer que 

teve essa ideia do nome Urbandata, foi ao Carlos Vainer que eu devo o nome Urbandata. Na 

época, trabalhava a Myrian. Depois do Ademir, a primeira pessoa que trabalhou foi a Myrian, 

que é professora da Uerj, qual é o nome dela? 
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H.B. – Sepúlveda? 

L.V. – Myrian Sepúlveda dos Santos. Ela era aluna do Iuperj. 

H.B. – Não sabia que a Myrian tinha trabalhado no Urbandata. 

L.V. – Ela trabalhou no Urbandata antes. E aí o Carlos Vainer do Ippur sugeriu que eu 

pedisse um financiamento ao CNPq e foi aí que a Bianca entrou. A Bianca faz parte da primeira 

leva do Urbandata. A Bianca, Desirée... 

B.M. – Eu era como bolsista de iniciação científica, mas você tinha duas pessoas já 

formadas, lembra?  

L.V. – A Desirée... 

B.M. – Desirée e Raquel que era bibliotecária. Desirée geógrafa... 

L.V. – E Raquel bibliotecária. Mas eu acho que as origens do Urbandata, a ideia do 

Urbandata veio, pensando bem, da minha experiência com o Centro Latino-Americano com a 

dona Regina. Que eu não me lembro o sobrenome da dona Regina. 

H.B. – Então, lá da biblioteca. 

L.V. – Da biblioteca do Centro Latino-americano que funcionava aqui também no prédio 

do Iesae. O Centro Latino-Americano funcionava aí no prédio do Iesae, onde era o Iesae.  

H.B. – Eu achei que era o prédio vizinho à Fundação. Depois eu acho que ele andou ali, 

não sei. Você ficou muito tempo no Iuperj, uns vinte anos talvez. 

L.V. – Fiquei vinte anos no Iuperj.  

H.B. – E sempre responsável por essas disciplinas, pelo Urbandata e com uma conexão 

internacional muito forte também. Quer dizer, você teve desde a formação até a atuação essa 

conexão, não é? 

L.V. – O Guri – Global Urban Research Initiative – foi muito importante também. O 

Guri você se lembra? O Guri deu uma espécie de novo alento ao Urbandata porque o Guri era 

um projeto da Fundação Ford e do Banco Mundial, juntos que tinha na... A Fundação Ford 

tinha um departamento de pobreza urbana, na época, muito grande, muito importante. E o 

Banco Mundial também com o Michael Cohen. Do Banco Mundial. Você conheceu ele? 

H.B. – De nome só. 

L.V. – Eu não sei nem dele mais. Mas voltando a falar do Guri. O chefe do Guri ficava 

em Toronto. O Guri era uma rede de pesquisadores dos diversos países onde a Fundação Ford 

tinha escritório. Mundial. Então, tinha vários países da África que estavam representados, na 

América do Sul tinham escritório no Brasil, tinham escritório também no Chile e eu acho que 
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tinham escritório na Colômbia, não sei, não me lembro, no México tinha a Martha Schteingart 

no México, tinha em vários países da África e vários países da Ásia também. Basicamente onde 

a Fundação Ford tinha escritórios. E o objetivo do Guri era, no primeiro ano, fazer um 

levantamento de toda produção que existia já nessas regiões – eu fiquei responsável por Brasil 

e Venezuela – sobre o urbano brasileiro. Então, quando eu digo que deu um impulso ao 

Urbandata, porque a gente fazia isso, entendeu? Era o único país que tinha uma base de dados 

sobre o urbano. Era o Brasil. Então, foi possível... 

H.B. – É natural que você, inclusive, se incorporasse muito... 

L.V. – É, é natural que ele me incorporasse. E isso deu dinheiro... 

H.B. – Também fomentou o Urbandata mais. 

L.V. – Fomentou o Urbandata mais, entendeu? 

H.B. – O tempo que você ficou no Iuperj foi um tempo que você também tinha... Mas aí 

eram intervalos pequenos de licença para estar no exterior, você tem um pós-doutorado... 

Desses intervalos de pesquisa que são mais regulares. Você nunca perdeu essa conexão, não é? 

L.V. – Eu estive sempre porque eu dirigia sempre os acordos com a França: CNRS-CNPq 

e o acordo Capes-Cofecub. O acordo Capes-Cofecub foi o primeiro acordo que eu dirigi com 

o Ledrut, que foi o meu orientador de tese e ele também estava no Capes-Cofecub. No lado 

francês chama-se Cofecub, no lado brasileiro é a Capes que... Então ele disse: “Vamos fazer 

um acordo, Licia? Porque eu estou no Cofecub, tem uma possibilidade de acordo com o Brasil”. 

Então eu contatei a Capes e fizemos um acordo Capes-Cofecub. E aí, então, foi graças a esse 

acordo que eu trouxe ao Brasil pessoas como Georges Knaebel , o Topalov foi eu que trouxe, 

e o Preteceille, que atualmente é meu marido, e o Alain Bourdin também, entendeu? O Alain 

Bourdin é importante também na França hoje é diretor do IFU – Institut Français d'Urbanisme.  

H.M. – O Iuperj foi indiscutivelmente um programa de pós-graduação responsável pela 

formação de gerações de cientistas sociais que estão pelo Brasil todo e eventualmente fora. 

Talvez fosse interessante você passar um pouco olhando para trás a avaliação que você tem do 

Iuperj, o que acontecia ali que podia ser distinto de outras experiências de programa de pós-

graduação, como você ver o Iuperj – esse, onde você ficou? 

L.V. – Olha, o Iuperj que eu fiquei não é o Iuperj de hoje, claro. Tinha pessoas como 

Simon Schwartzman, Elisa Reis, José Murilo de Carvalho, Amaury de Souza, Wanderley 

Guilherme dos Santos. Então tinham pessoas... Eli Diniz! Então são nomes nas Ciências Sociais 

brasileiras e que não estão mais no Iuperj. Hoje é uma nova geração que está no Iesp. O nome 
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que a gente tem que chamar agora é Iesp, não é mais Iuperj, porque o Iuperj existe ainda na 

Cândido Mendes e não falemos mais nisso, não é? Então, vamos falar do antigo Iuperj. 

H.M. – O que se entendia por formar um cientista social naquele momento? Estou te 

perguntando isso porque desde o começo da sua fala você fala muito da importância da 

pesquisa, da empiria, de uma formação... 

L.V. – O antigo Iuperj não era muito voltado para a empiria não. Era mais voltado para 

a teoria. Eu acho que ainda é hoje o forte do Iuperj e é o forte do Brasil. O Brasil está mais na 

linha da teoria do que na linha da empiria. Ainda.  

H.B. – É importante isso que você está chamando a atenção, porque umas das perguntas 

que a gente sempre gosta de ouvir dos entrevistados é a avaliação que eles têm a respeito de 

como as Ciências Sociais são feitas. Quer dizer, isso o que você está dizendo é uma avaliação 

a respeito da maneira como se pensa a Ciência Social aqui: menos pesquisa e mais teoria? 

L.V. – Se é uma avaliação?  

H.B. – É. É uma percepção que você tem dos cursos? Você acha que devia estar mais 

focado na pesquisa, por exemplo? 

L.V. – Não é que eu acho que deveria estar mais focado na pesquisa, é que é assim.  

B.M. – Por outro lado você sempre foi a pessoa que fez questão de dar os cursos de 

metodologia de pesquisa, por exemplo, no Iuperj, não é? 

L.V. – É, eu sempre dei. 

H.B. – E sempre esteve muito identificada com pesquisa. 

L.V. – Eu sempre estive... Porque isso é minha opção pessoal, mas não... 

H.B. – Mas não era uma orientação institucional? 

L.V. – Não era uma orientação institucional e não é a orientação institucional do Iuperj. 

Eu acho que o Machado e eu somos pessoas que estamos mais voltados para pesquisa empírica 

do que a maioria das pessoas do Iuperj. Por exemplo, no Iuperj se dá muito importância ao 

pensamento social brasileiro. Isso é uma coisa teórica. Pensamento social brasileiro é teoria 

brasileira. Então, quando você olha hoje o Iesp, a maioria dos alunos, a maioria das teses é de 

natureza teórica, tem muito pouco trabalho empírico. Enquanto que nos Estados Unidos, 

enquanto que na Europa, agora, só se pensa em trabalho empírico. 

B.M. – É, mas por outro lado, o seu trabalho inspirou muitos trabalhos em outras 

instituições sobre o tema favela. E aí trabalhos empíricos, não é? A partir da sua pesquisa e da 

sua experiência... Hoje você até disse assim: “o excesso de pesquisa sobre favelas”, “excesso 
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de reflexões que tomam esse objeto empírico”. Estou dizendo que há um reconhecimento da 

sua contribuição para além do antigo Iuperj ou Iesp. 

L.V. – Sim, há um reconhecimento. Eu concordo. 

H.B. – Mas você pode dizer, por exemplo, que o excesso de estudos sobre favela não 

cobre essa lacuna, por exemplo, de empiria? É possível que se tenha muitas pesquisas sobre 

favela e que continue em um registro mais teórico? Você acha que é possível ou não? 

L.V. – Eu acho que tem muito trabalho sobre favela, muito trabalho que está 

redescobrindo a favela. Então eu acho que o número de trabalhos empíricos sobre favela está 

sendo exagerado, porque não se está prestando atenção para outras áreas que são tão 

importantes ou mais importantes que a favela e que também tem pobres e que também são 

áreas heterogêneas como os loteamentos clandestinos, os conjuntos habitacionais, e que estão 

totalmente abandonados pela pesquisa empírica e também pelo trabalho teórico. Eu não sei se 

eu respondi bem a sua pergunta. 

H.B. – Respondeu. Eu estou voltando para a geografia urbana, não é? O que você está 

chamando atenção é que o campo urbano é maior e é mais extenso e demanda uma reflexão 

maior do que a que está concentrada hoje. Eu me lembro de um comentário seu uma vez que 

eu nunca me esqueci a respeito de jovens pesquisadores que começam a pesquisa sem nenhuma 

memória do que já teria sido feito. Então, é como se você recomeçasse a cada instante uma... 

Você acha que isso ainda permanece no Brasil? 

L.V. – Infelizmente permanece. Eu agora estou dando um curso no IFCS e estou vendo 

isso. Eu acho, em parte, que a culpa – se se pode se chamar de culpa – é dos próprios 

professores. A gente tem que fazer uma mea culpa, porque nós, professores, não sabemos o 

que veio antes de nós. Nós não damos importância ao passado de maneira nenhuma. Aqui no 

Brasil só os historiadores dão importância ao passado. Não sei estou generalizando, se é válido 

generalizar, mas eu acho que há muita repetição desnecessária e que Ciência Social permite 

isso e as Ciências hard não permitem isso. A Ciência Social permite isso, a Ciência hard não 

permite isso. 

 H.B. – Com essa experiência sua, Lícia, porque você é também professora na França, 

quer dizer então, não é mais só uma pesquisadora que tem contato com pesquisa fora ou que 

teve sua formação fora, você foi professora muitos anos e professora também lá. Você acha 

que há uma distinção na maneira de forma? Esse ponto, por exemplo, que você acabou de 

levantar de um desconhecimento da tradição, isso é mais brasileiro ou é contemporâneo?  
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 L.V. – Eu acho que isso é contemporâneo, lá também a mesma coisa é encontrada. Por 

exemplo, as pessoas que estudam, os jovens, as banlieues francesas, por exemplo, todos estão 

dizendo a mesma coisa. Basta você ler a literatura francesa de antigamente com a literatura 

francesa atual e você vê a mesma coisa. Por isso que eu digo que eu acho que em parte a culpa 

é dos professores. Eu acho que em parte a culpa é dos professores. Eu não sei o que você acha. 

[riso]  

B.M. – Você que é a entrevistada. [riso] 

H.B. – Não, estou pensando, porque isso pode ser uma maneira de pensar o ensino que 

não seja mais, por exemplo, acoplado à ideia de uma pesquisa. Eu me lembro a primeira 

experiência sua na UERJ, professora visitante, que você ensinava àqueles estudantes como se 

busca um dado, como se lê uma tabela, como se informa, não é? Então é um ensinamento que 

passa muito pelos indicadores, pelo o que se tem somado daquele tema ou daquela questão. 

Nesse sentido é que eu estou entendo que você está dizendo que a culpa é dos professores ou 

da orientação dos cursos ou da formação. O que você diria que um curso de Ciências Sociais 

hoje deveria prestar atenção tem lugar ainda? 

L.V. – É uma pergunta difícil de responder.  

H.B. – Em certo sentido você já tocou, mas... O que falta em um curso de Ciências Sociais 

hoje? Que hoje você já tem até essa possibilidade comparativa, você está na França e está aqui, 

então... 

L.V. – O que falta? 

H.B. – Mais pesquisa, mais o quê? 

L.V. – Aonde seria dado esse curso? É diferente nos Estados Unidos, na França e no 

Brasil, entendeu? 

H.B. – Se você tivesse que comparar aonde você acha que as Ciências Sociais estão sendo 

mais interessante, por exemplo? 

L.V. – Nos Estados Unidos, eu digo a todas as pessoas que querem estudar fora, que vão 

estudar nos Estados Unidos. Mas nos Estados Unidos também é muito variado, porque as 

universidades são muito díspares. 

H.B. – Mas se a gente pegar por essa sua afirmação, não importa o centro que esteja, a 

gente chega a pergunta: o que seria mais interessante para a formação de cientista social? Por 

que os Estados Unidos é mais interessante? Onde você acha que está sendo bem feito? Chicago, 

por exemplo, para ficar com uma referência, se for o caso, não é? 
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L.V. – Não, porque... Por exemplo, uma diferença muito interessante entre os franceses 

e os americanos é que os americanos perguntam, fazem perguntas. O aluno americano faz 

pergunta e pelo tipo de pergunta que se faz ele é avaliado. Os alunos franceses não fazem 

perguntas. Não fazem perguntas... Os americanos questionam, quando eles vão a um seminário 

eles questionam a pessoa e fazem perguntas inteligentes, os alunos franceses não fazem 

perguntas!  

H.B. – Quer dizer, é espero deles que saibam fazer pergunta. É um item de avaliação, por 

exemplo. 

L.V. – É, é um item de avaliação.  

B.M. – E os brasileiros? 

L.V. – Os brasileiros fazem perguntas sim, mas os brasileiros falam mais do que fazem 

perguntas.  

B.M. – Comentam? 

L.V. – Falam mais do que fazem perguntas. Falam bem. Mas também eu ensinei no 

Iuperj, na Uerj também e no IFCS. São universidades do Rio de Janeiro, você não pode 

generalizar para o Brasil como um todo, entendeu? Eu acho que a gente generaliza muito.  

H.B. – Mas, por exemplo, você faz parte de uma rede importante de uma área importante, 

encontra outros estudantes formados em outros lugares no Brasil nesse grupo. Claro que você 

não pode falar das Ciências Sociais em geral, mas pode falar do seu campo, da sua área, porque 

você é um nome completamente consagrado nesse campo. Você acha que tem muita distinção 

alguém que participa desses grupos, se vem do Rio, se vem de São Paulo, se vem da Bahia, por 

exemplo? É possível que nessa avaliação sua primeira mais geral isso se confirme demais, não 

é? 

L.V. – Eu estive agora na reunião da Anpur, o pessoal de São Paulo e do Rio estavam 

dominando, dominando porque têm recursos, porque são centros de ensino e de pesquisa mais 

importantes, entendeu? 

B.M. – Agora, vem uma outra geração... Tá vindo aí uma outra geração com um outro 

perfil também de cientistas sociais, não é? E aí você podia até falar da sua pesquisa... 

L.V. – Eu não conheço essa nova geração. 

B.M. – Mas você está se aproximando aí por um outro caminhando que são os jovens de 

favela universitários, que não são todos cientistas sociais, mas também, não é? Como isso vai 

impactar na pesquisa, o que você acha? 
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L.V. – Eu estou observando várias coisas, uma das coisas que estou observando é que 

tem várias gerações de universitários de favela, entendeu? Então tem a geração mais antiga que 

é menor e que está toda empregada, todas as pessoas estão empregadas bem, são pessoas de 

nomes conhecidos, por exemplo: a Benedita da Silva é uma universitária de favela. Benedita 

da Silva que foi governadora do Estado do Rio de Janeiro. O Jailson de Souza, também, que é 

do observatório de favelas, também é um ex-favelado e está empregado. Ele foi secretário de 

educação do município de Nova Iguaçu. E tem outras pessoas, o Itamar, que é o do Ibase. Tem 

várias pessoas que são dessa antiga geração que estão todas empregadas. Têm pessoas que são 

mais jovens, mas que não são tão velhos quanto essas pessoas algumas das quais eu mencionei, 

e que são os militantes, que são pessoas que estão ainda morando na favela... Porque a primeira 

geração, a geração mais antiga já não mora mais na favela. A mobilidade residencial 

acompanhou a mobilidade social, entendeu? Então tem esse segundo grupo, que eu chamaria 

de “os militantes”, que são pessoas que operam nos possíveis pré-vestibulares, que trabalharam 

na favela e que trabalham também em diversas ONGs e que estão também empregados e que 

alguns moram na favela. E tem uma geração mais recente que está estudando ainda, que é a 

geração do futuro incerto, que a gente não sabe o que vai acontecer com elas, que é a geração 

geral do Pró-Uni, do Enem, a geração que está passando aí no vestibular. Então, têm essas três 

gerações. Eu acho que esse grupo é um grupo diferenciado internamente e isso tem que ser 

considerado em relação aos outros fatores todos que estão anexados a isso, por exemplo, o 

mercado de trabalho, se vão ou não entrar no mercado de trabalho. Alguns da geração mais 

antiga já estão no mercado de trabalho, os da segunda geração, os militantes, também, mas a 

geração do Pró-Uni não sabemos. Então tem isso. O tamanho da família também... A geração 

mais velha tende a ser de famílias maiores, a geração mais nova tende a ser de famílias menores, 

são famílias com dois a três filhos no máximo. Varia muito. Eu acho que lidar com esse grupo 

de maneira homogênea é equivocado. Isso mostra a heterogeneidade da pobreza. Eu acho que 

a heterogeneidade da pobreza é uma coisa a ser incentivada pelos cientistas sociais. 

H.B. – Para estudar. 

L.V. – É, e que não está sendo suficientemente incentivada.  

H.B. – Interessante. Lícia, você falou desde o começo da Escola de Chicago. Eu sei que 

você continua com essa pesquisa, você não quer falar um pouquinho dela? 

L.V. – Eu me interesso pela Escola de Chicago do Park, que é a primeira e a segunda 

Escola de Chicago. Então não é a Escola de Chicago do interacionismo simbólico, não é a 
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Escola de Chicago que está fora de Chicago, porque agora Chicago está fora de Chicago. Não 

é essa Escola que me interessa, o que me interessa é a primeira e a segunda Escola de Chicago: 

a primeira do Thomas e Znaniecki, sobretudo do Thomas; e a segunda – que foi o Thomas que 

convidou o Park para ser professor da Escola de Chicago – e do Robert Park. Eu estou 

interessada na recepção da Escola de Chicago no Brasil, porque é uma recepção que teve um 

momento inicial que foi o momento em que Donald Pierson esteve no Brasil e que esteve em 

São Paulo na Escola Livre de Sociologia e Política. E depois houve um período em que ela não 

esteve em voga e agora há um período de novo onde se está voltando para a empiria e onde a 

Escola de Chicago está de novo retomando a sua recepção no Brasil. E agora, eu acho – mas 

isso é uma hipótese – que é via a França que ela está chegando aqui no Brasil, porque o número 

de traduções que os franceses estão fazendo da Escola de Chicago é muito grande atualmente 

– atualmente quer dizer da última década para cá. Uma coisa interessante é você olhar o ano 

em que as traduções foram feitas, porque você repara... Por que na França, hoje, a Escola de 

Chicago está tão na moda? Não são as mesmas razões que o Brasil tem. Está na moda porque 

agora na França se está vendo a violência urbana surgir muito, os problemas com os imigrantes. 

Aí você tem dois fatos que em Chicago foram muito importantes também em 1920 e em 1930. 

Outra coisa que está muito na França agora são os [inaudível], os sem domicílio fixo, é a 

população de rua que na França está crescendo muito. Então os americanos trabalharam isso 

com métodos próprios em 1920 e 1930, então está na moda na França. Então é interessante 

para os franceses verem isso como ocorreu nos Estados Unidos em um outro contexto... 

H.B. – E essa sua pesquisa está dirigida para o Brasil ou você vai fazer a comparação da 

França com o Brasil? 

L.V. – Não, uma coisa que eu estava discutindo com a Bianca é o estudo comparativo. 

Eu acho que os estudos comparativos estão na moda agora, muito na moda, se compara sem se 

conhecer, sem se conhecer bem. O meu exemplo, eu estou na França há mais de dez anos e eu 

nunca estudei a França, entendeu? Porque eu acho que têm códigos que o estrangeiro não 

percebe, então eu teria dificuldade em perceber realmente o que está acontecendo na França. 

Códigos culturais que a gente, sendo estrangeiro, não consegue penetrar. Se no Brasil já é difícil 

você, de uma classe social, estudar a pobreza, entendeu? 

B.M. – A gente pode falar de recortes geracionais como também complicado, não é? 
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L.V. – Pois é. Essa geração atual eu não conheço. A geração atual tem características 

próprias. Você é da geração atual, entendeu? Eu tenho filhos da geração atual, mas eu não os 

entendo.  

H.B. – [risos] Quantos filhos, Lícia? 

L.V. – Eu tenho dois filhos. 

H.B. – Esse projeto é um projeto de cientistas sociais em países de língua portuguesa, 

não é? Toda a sua trajetória é uma trajetória que não passa por essa conexão de Brasil e 

Portugal, inclusive porque o nosso quadro de referências mais forte foram sempre os Estados 

Unidos ou Europa, para formação. Você acha que faz algum sentido hoje essa aproximação? 

Você já teve algum contato, no seu campo, com intelectuais portugueses...? 

L.V. – Não, eu sei que o Gilberto Velho e o Machado adoram Portugal, adoram. E o 

Gilberto Velho criou uma escola. Uma escola. E o Machado também gosta muito... ISTE... 

H.B. – ISCTE. 

L.V. – É, ISCTE, um nome conhecido. Eu acho que a aproximação do Brasil com 

Portugal é uma aproximação recente e que faz sentido por conta da língua comum, e por conta 

das idas e vindas de portugueses e brasileiros em ambos os sentidos. Mas eu acho que eles 

estão um pouco fora da corrente internacional, porque eu acho, por exemplo, e digo isso aos 

franceses, que se não publicarem em inglês... Inglês é a língua internacional. Infelizmente – ou 

felizmente – é a língua internacional, então se você não publicar em inglês você não existe. Por 

exemplo, o trabalho do Robert Park que eu fiz e publiquei aqui no Brasil não existe, ninguém 

sabe lá, ninguém sabe da existência do Donald Pierson. O Donald Pierson é um americano, 

mas ele não escreveu sobre Chicago, nem vinculou-se à universidade americana, então ele não 

existe. Então eu acho que reforçar a questão do Brasil e de Portugal é um pouco se afastar da 

tendência internacional. A tendência internacional, infelizmente, está marcada pelos Estados 

Unidos. Você vai agora para o Research Committe número 21 – ela vai, agora – você vai ver 

com seus próprios olhos como a Ciência Social americana domina o mundo, entendeu?  

H.B. – É bem verdade que a gente tem uma ideia um pouco diferente do que acontece lá, 

porque os portugueses são praticamente bilíngues, eles têm muito mais do que a gente. O Brasil 

ficou muito mais tempo falando só português. Eles falam, escrevem em francês, em inglês e eu 

acho que por essa razão também. 

B.M. – E quanto mais jovens mais... 
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H.B. – E quanto mais jovens mais, mas eu entendi o que você está falando. Lícia, se você 

tivesse que separar ou citar um livro ou dois que tenha influenciado fortemente você ou te 

impactado, não importa que tenha sido da área, que seja... Essa é uma pergunta que a gente 

sempre faz, você se lembra de algum ou mais de um, enfim?  

L.V. – Eu me lembro do livro do Writgh Mills, A imaginação Sociológica. O apêndice 

do livro é fundamental: O artesanato intelectual, em portugês. Foi traduzido em português. Foi 

traduzido em português antes de ser traduzido em francês. O Brasil tem essa característica: 

publica as coisas em português antes de aparecerem em francês, por exemplo; publica as coisas 

americanas em português antes de a publicação ser feita na França. Uma das coisas que eu 

aprendi é como os franceses estão atrasados, que não me ouçam isso os franceses. [risos] Mas 

os franceses não vão entender.  

H.B. – Não entendem, porque você ainda não chegou à civilização. 

L.V. – [risos] Como os franceses estão atrasados. 

H.B. – Talvez por se considerarem o berço da civilização. 

B.M. – E resistirem ao inglês. Existe uma resistência muito grande, não é? 

L.V. – Mas os americanos também só veem os Estados Unidos, não conhecem nada da 

França, não conhecem nada do Brasil, só os brasilianistas, os brasilianistas conhecem o Brasil, 

mas os americanos, em geral, só conhecem o que foi produzido em inglês pelos americanos 

que vão nos diversos países, que vão no Brasil, que vão na África, entendeu? 

H.B. – Nesse sentido a periferia ganha então, porque a gente como não é nem francês e 

nem inglês tem que ir atrás, nos força um pouquinho talvez. 

L.V. – Mas infelizmente o Brasil não existe. Eu vi isso nos Estados Unidos agora, não 

existe. O Brasil não existe. 

B.M. – Mas você diz o quê? Como campo de interesse? 

L.V. – Não, não existe como Ciência Social.  

H.B. – Quer dizer, os trabalhos, as pesquisas todas de Ciências Sociais no Brasil não 

atravessam o Brasil. 

L.V. – Poucos. Porque os centros latino-americanos lá... 

H.B. – Estão muito desativados também, não é? 

B.M. – Agora tem um revival me parece. 

L.V. – Agora tem um revival. Mas o centro latino-americano... Lá chama-se Centro 

Latino-americanos. O Brasil... 
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H.B. – E tem essa discussão se o Brasil está ou não. 

L.V. – O Brasil é América Latina? Só existe centro latino-americano aqui só a Clacso e 

a Flacso, mas não existe a noção... E os centros latino-americanos existem na Inglaterra, nos 

Estados Unidas, na França, na Alemanha, etc., mas aqui no Brasil não existe. O Brasil pensa o 

Brasil e não pensa o mundo e o Brasil, entendeu? Você devia pensar o mundo e o Brasil, e o 

Brasil pensa o Brasil e o mundo. Eu não sei eu... 

H.B. – Perfeitamente.  

 
[FINAL DO ARQUIVO II] 

 

H.B. – Lícia, só uma avaliação final sua. Você tem uma vastíssima produção nessa área 

de estudos urbanos, muitos artigos, muitos livros – você falou do primeiro que é um livro muito 

esgotado, completamente. Eu gostaria que você nos apresentasse o que dessa produção você 

própria considera mais próxima do que você quis fazer ou de mais interessante ou de inovadora, 

ou que te desafiou mais, enfim. 

L.V. – Bem, se eu escolhesse uma obra para falar, eu acho que eu deveria falar da A 

invenção da favela, porque foi o último livro que eu produzi aqui, no Brasil, e tem também 

uma tradução no francês e brevemente terá uma tradução em inglês. E A invenção da favela foi 

publicado pela editora da Fundação Getúlio Vargas e foi um livro que eu escrevi fazendo uma 

sociologia da sociologia da favela. Então é um trabalho que eu acho que só pode ser feito por 

alguém que trabalhou sobre favela bastante tempo, entendeu? E eu acho que é um trabalho 

também de... Não ouso dizer de amadurecimento, mas de uma vivência, entendeu? Porque o 

que eu faço nesse livro é uma história da pesquisa sobre favelas. 

B.M. – Que cruza com a sua própria trajetória também, não é? 

L.V. – Certo. Então, A invenção da favela é a invenção também da minha favela, 

entendeu? É importante isso: você se colocar – como eu me coloco nesse livro – porque eu 

acho que no fundo a favela foi inventada por várias pessoas, foi inventada várias vezes e foi 

inventada por mim também e não há uma visão da favela predominante. Há várias visões das 

favelas, há várias representações, da favela, das favelas – para falar das favelas do Rio de 

Janeiro. Então eu me pergunto várias questões que eu considero importantes. Eu vou ler aqui... 

Tenho que colocar outros óculos, me desculpe, mas eu estou velhinha já. [risos]  

B.M. – Aí estão as minhas anotações, não é? [riso] 
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L.V. – Ah é? 

B.M. – É.  

L.V. – Por exemplo, eu me pergunto aqui nesse livro: quem é que pesquisa sobre favela? 

Por que o interesse sobre favela? Por que as pessoas estão tão interessadas e cada vez mais 

interessadas nas favelas do Rio? Quem pesquisa favela? Como é que esse interesse foi 

surgindo? Será que foi surgindo por conta das políticas públicas sociais ou será que foi surgindo 

pelo interesse das favelas em si, porque as favelas foram aumentando? Ou será que o interesse 

surgiu porque os professores universitários elegeram a favela como objeto privilegiado? 

B.M. – E aí entra nos dogmas também, não é? Se tem uma coisa que é muito referida a 

essa obra é essa sua descrição, essa identificação dos dogmas e a crítica que você faz a eles, 

não é? 

L.V. – É. Porque eu descobri, olhando a literatura, que há vários dogmas sobre a favela 

e que o dogma mais forte sobre a favela é que a favela é um espaço específico... É o dogma da 

especificidade da favela. Então eu me pergunto: será que é? Será que sem se fazer estudos 

comparativos – eu digo comparativos no Brasil – com outras áreas urbanas, com populações 

com o mesmo perfil heterogêneo, será que esse dogma fica de pé ou não? Porque eu acho que 

esse dogma é defendido por quase todo mundo que estuda favela: que a favela é um espaço 

específico. Ele é reforçado pela geografia, pela política também – a política na favela seria uma 

política especial, uma política específica -, pelo direito – o direito da favela seria um direito 

específico –, e finalmente pela cultura favela: será que ali acontecem coisas que não acontecem 

em outros lugares? Será que o espaço é tão determinante assim? 

H.B. – Ou ausência de poder público? 

B.M. – Que é um outro dogma, não é? [riso] 

H.B. – Que é um outro dogma. Porque aí se você tem outras regiões que não da favela 

onde o Estado não aparece é possível que você encontre essas características também, não é? 

L.V. – Então, o que eu faço aqui... Eu me pergunto coisas, muitas das quais não tem 

resposta, que são importantes. Eu acho que uma das coisas que o cientista social deveria fazer 

– voltando à sua pergunta do que ele deveria fazer – é se perguntar e não responder, porque a 

resposta é uma afirmação e muitas vezes a gente não tem uma afirmação. Não tem uma 

afirmação! Então, “por que?”, “por que?”, “por que?”, “por que?”, é uma pergunta que a 

gente se deve fazer sempre, que o cientista social deve se fazer sempre: “por que?”, ao invés 

de responder porque, deve sempre questionar-se mais do que responder. 
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H.B. – Voltamos para a pesquisa, não é isso? 

L.V. – Está bom assim? 

H.B. – Muito bom, Lícia, muito bom! 

 
[FIM DO DEPOIMENTO] 

 

 


