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Entrevista: 29/08/2019  

 

Celso Castro – Lilia, em primeiro lugar, queria agradecer muito sua disponibilidade em 

colaborar com o nosso projeto. O Memória das Ciências Sociais no Brasil tem o objetivo 

construir um acervo grande de entrevistas com cientistas sociais, que fica depois disponível 

publicamente para quem quiser conhecer as nossas trajetórias e o que os cientistas sociais 

fizeram. Bom, a gente geralmente começa, e eu queria começar a entrevista por aí, falando da 

sua família, sua infância, escolaridade ainda antes da universidade. Você é de São Paulo 

mesmo, capital?  

Lilia Schwarcz – Eu sou de São Paulo, mas eu tenho a nacionalidade brasileira e francesa. 

Meu pai é da região da Alsácia-Lorena. 

C. C. - Nasceu lá? 

L. S. - Nasceu lá em Saarbrücken. Minha mãe nasceu em Milão, mas ela depois se 

naturalizou francesa. Então, tenho um lado da família francês, outro lado da família italiano. 

C. C. - E eles se conheceram lá na Europa? 

L. S. - Se conheceram no Brasil. 

C. C. - E eles vieram quando e por quê? 

L. S. - A família da minha mãe veio um pouquinho antes da Guerra. Ambos de famílias 

judias. A família da minha mãe, comerciantes, muito bem... muito abonados, vieram antes. 

Eu sempre falo que parece um Jardim dos Finzi-Contini com final feliz: porque chegaram 

antes, com todas as coisas, tapetes, o que fosse, pratos e tudo mais.  

Sérgio Praça - Segunda Guerra ou Primeira Guerra? 

L. S. - Segunda. Antes da Segunda mesmo. E o lado do meu pai, como bons franceses - eles 

já tinham mudado para Luxemburgo - eles acharam que a França jamais ia se render e saem 

de Luxemburgo bem no meio da Guerra, 43/44, e pegam o último navio mesmo, isso porque 

também vinham de uma família com muitos recursos. E os dois se conhecem no Brasil. 

C. C. - E eles faziam o que? Seu pai trabalhava? 

L. S. - Os dois estudaram, fizeram escola superior.  

C. C. - Em que? 

L. S. - Meu pai, engenheiro. A minha mãe era o que corresponderia às Ciências Sociais. 

Depois ela fez pós-graduação em Marketing. E os dois se conheceram já no Brasil.  
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C. C. - Eles tiveram quantos filhos? 

L. S. - Eles tiveram três filhos. Eu sou a do meio. O meu irmão… tenho um irmão mais velho 

que é economista e da área do mercado financeiro. Uma irmã mais nova que é psicóloga. Os 

três fizeram USP. Os três. Meu pai era muito... propugnava uma educação muito liberal. 

Então, eu, por exemplo, fui a única, porque passei no exame. Eles queriam muito que nós 

fizéssemos escolas públicas. Eram muito contra fazer escolas judaicas. Meu pai dizia que era 

preciso, estava em outro país... O que eu agradeço muito a ele. E eu prestei, na época, o 

exame para o Colégio Vocacional, que era um colégio difícil de entrar, porque tinha uma 

seleção por classe social e área e tudo mais. Tinham cotas, já naquela época. Aí eu entrei e fiz 

toda a minha formação em escola pública. 

C. C. - Mas era religiosa a família ou não? 

L. S. - A família da minha mãe era religiosa como os italianos são religiosos [riso]. Então, na 

festa de Pessach, que é correspondente à Páscoa, eles cantavam, mas cantavam tudo em 

italiano. A família do meu pai, sim. Eu aprendi com meu avô a ler e escrever em hebraico. 

Tinha aula com ele de religião, fiz Bat Mitzváh e tudo mais. Mas eram religiosos liberais, não 

eram… não tinham restrições alimentares, nem restrições de sociabilidade, nada disso.  

C. C. - Os seus avós também vieram para o Brasil? 

L. S. - Os meus avós também, também. São fundadores... Do lado do meu pai, são fundadores 

da Congregação Israelita Paulista. Do lado da minha mãe, de uma igreja... Olha o ato falho! 

De uma sinagoga que tem no centro, na Abolição. Mas eles mais trabalharam para a vinda de 

imigrantes saídos da Guerra, sofrendo com o nazismo. Tiveram uma atuação bastante forte, 

bastante bonita.   

C. C. - Vocês moravam onde, em que bairro? 

L. S. - Nós morávamos no Ibirapuera, numa casa muito bonita, muito bacana, no Ibirapuera. 

Meu pai tinha uma irmã, a Hella Moritz, que trabalhou muito tempo com o Nahum Goldman, 

e foi uma pessoa muito empenhada na recuperação dos bens roubados pelo nazismo para as 

famílias judias de uma forma geral. Ela tinha uma atuação muito militante, muito importante. 

Falava, acho que... nove línguas. Esteve envolvida... Uma pessoa muito, muito incrível a 

Hella. Esteve muito envolvida com a tentativa de paz com o Arafat, na época. E ela morou 

em todos os lugares, morou em Genève, por causa disso, morou em Paris, depois morou 

muitos anos em Nova York. A minha mãe também tinha uma irmã, a Silvia, mas enfim, que, 

diferente da minha mãe, não se profissionalizou. As famílias muito... 
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C. C. - Mas seu pai trabalhava aqui como engenheiro? 

L. S. - Meu pai trabalhava como engenheiro no Brasil. Ele depois trabalhou com fechaduras, 

na Ferragens e Laminação Brasil. E a minha mãe com marketing. Ela fez o marketing de uma 

empresa, que chegou a fazer muito sucesso, que chamava E.V.A., que, de alguma maneira, 

revolucionava os produtos domésticos. Mas meu pai faleceu muito cedo de um infarto súbito, 

com quarenta e dois anos. 

C. C. - Nossa... 

L. S. - É... na minha frente, assim. Não foi muito fácil... Enfim. 

C. C. - Você tinha quantos anos? 

L. S. - Eu tinha dezoito anos. É, estava com ele. Eu tinha dezoito. E a família, que era uma 

família um pouco estruturada, desestruturou um pouco, mas enfim... Daí todos... O meu 

irmão estudou Economia, depois passou a trabalhar no Banco Safra, virou o braço direito do 

seu Joseph Safra, depois criou o Matrix, um banco… André Lara e tudo o mais. A minha 

irmã fez Psicologia na USP, trabalha no Sedes, dá aula no Sedes e tem uma clínica muito 

frequentada. 

C. C. - Muito bem. E você estudou no mesmo colégio o tempo inteiro? 

L. S. - Não. Eu estudei... Antes eu estudei num colégio privado, que chamava Nossa 

Escolinha, fui fazer o primário. Depois, sim, no Vocacional. E depois uma fase pequena no 

Objetivo, onde eu conheci o Luiz. Quer dizer, eu já conhecia, mas conheci mais. Porque 

houve um momento em que... Havia uma boataria - e era verdade - que todos os meus 

professores do Vocacional foram presos, muitos deles, durante a ditadura militar. E tinha uma 

boataria de que os alunos também estavam sendo fichados e meus pais preferiram me colocar 

no Colégio Objetivo, que era um colégio mais para a formação vestibular, mas que naquela 

época tinha uma boa fama, o que não tem mais. 

C. C. - Mas por quê? Por militância estudantil? 

L. S. - Não, eles acharam melhor que eu saísse do Vocacional um pouco, para não ficar com 

o nome muito vinculado ao Vocacional. O Vocacional era uma escola muito experimental, eu 

devo muito ao Vocacional. Então, era uma escola que a gente fazia julgamento do Luís XVI 

(coisa que eu apliquei quando eu dei aula em escola), fazíamos batalha naval, fazíamos... e 

era uma escola muito, muito, politizada, muito empenhada pela inclusão social, sobretudo 

pela inclusão econômica. 
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S. P. - E voltando um pouquinho, você falou de cotas e informais nessa escola. Como que 

funcionava isso? 

L. S. - O Vocacional era... as pessoas de famílias mais estruturadas e de famílias com mais 

recursos financeiros tinham menos vagas. Então, era uma cota social. Também havia uma 

cota geográfica que era interessante, que não era exatamente cota, mas eles... você tinha um 

leque até onde você poderia morar e que você poderia participar do Vocacional. Se você 

estivesse para além daquela área delimitada, você não poderia entrar no Vocacional. E era 

uma escola incrível, que você aprendia práticas comerciais, práticas... história da arte, 

trabalhos domésticos... Tinha várias áreas, era uma escola muito experimental, muito 

interessante, que foi muito reprimida pela ditadura.   

S. P. - Em que bairro fica? 

L. S. - Fica... ficava, né? Porque a escola fechou. Também foi a época que eu saí. Não é que 

ela fechou, depois ela virou uma escola estadual normal, enquadrada. Mas fica no Brooklin, 

no Brooklin paulista. E como eu morava quase no Ibirapuera, na Vila Nova Conceição, eu 

tava no limite da área permitida.  

C. C. - Que ano você foi para o Objetivo? 

L. S. - Eu não sei de cor. Deixa eu ver...  

C. C. - Não, o ano da sua escolaridade. 

L. S. - Ah, da minha escolaridade? Aquilo que a gente chamava de segundo colegial. Ou seja, 

o segundo do ensino médio. 

C. C. - Isso foi mil novecentos... 

L. S. - É, sei lá. A gente faz uma conta de trás pra frente e a gente vai descobrir. 

C. C. - Quando você conheceu o Luiz. 

L. S. - Não, eu conheci o Luiz antes. 

C. C. - Ah, foi antes? Não foi no Objetivo? 

L. S. - Não, eu conheci o Luiz quando eu tinha doze anos, numa colônia de férias. Só que o 

Luiz era muito mais velho que eu, tinha quatorze. Então, ele não... Eu, inclusive, fui a 

matchmaker dele com uma outra pessoa. E aí eu o reencontrei nessa ocasião. 

C. C. - Ah, reencontrou. 

L. S. - É. E aí, desde então, estamos juntos. 

C.C. - Os Schwarcz, a família dele também... 
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L. S. - A família dele vem da Hungria e da Iugoslávia. Schwarcz é húngaro. É até uma 

história bem engraçada: o pai dele é Schwarcz, que é preto, e a mãe Weiss, que é branco. 

Então é preto e branco. Ambos daquela região. Ambas as famílias sofreram bem mais com a 

guerra. Tem histórias muito mais difíceis com a Segunda Guerra Mundial.  

C. C. - E aí, no Objetivo, você ficou até prestar para a USP? 

L. S. - Eu fiquei até prestar para a USP. 

C. C. - E por que... você já falou numa entrevista que se inscreveu errado, que ia se inscrever 

para Ciências Sociais e se inscreveu para História. 

L. S. - É, que na época o processo era totalmente manual. Depois que eu reparei que elas 

estavam uma em cima da outra. Eu sempre fui concentrada, de um lado, e desligada, de outro. 

Vocês vão ver que às vezes desliga. E eu estranhei, mas entrei na História tarde. Naquela 

época você ia ao lugar do vestibular e você dizia que queria reoptar. Reoptar significava que, 

se tivesse vagas, você poderia ir para a sua primeira opção. Porque acho que era minha 

terceira opção que eu prestei. 

C. C. - História? 

L. S. - História. 

C. C. - Ciências Sociais era a primeira? 

L. S. - Ciências Sociais à tarde, Ciências Sociais à noite e depois História, à tarde. E o sujeito 

que estava lá disse para mim - é verdade isso, não é folclore, lenda urbana - que eu não 

poderia reoptar, porque eu tinha ficado com a minha primeira opção. Aí que eu percebi que 

eu tinha... E eu lembro que ele falou para mim, o funcionário lá, falou "olha, você entra na 

História, você vai gostar do curso". Sei lá, eu fico imaginando se ele sabia o que ele estava 

falando. "E depois você reopta para Ciências Sociais e vai dar tudo certo". E eu entrei na 

História e não quis mais sair. Mas, é verdade. E fiquei no meio. Como eu sempre digo, eu 

virei uma terceira margem. Quando eu estou com historiadores, eu sou a cientista... eu sou a 

antropóloga. E, entre os antropólogos, eles sempre dizem que eu sou historiadora. 

C. C. - Mas de onde vinha o seu interesse por Ciências Sociais? Isso é 76, que você entrou na 

USP? 

L. S. – Acho que... 77. 

C. C. - Sete você fez o vestibular? 

L. S. - É, foi quando eu fiz. Eu tive dois... eu herdei (isso também é engraçado de virar 

história), porque eu herdei a biblioteca dos meus dois avós. Os dois avós. O avô paterno e o 
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avô materno tinham boas (eu ainda tenho), boas bibliotecas de História. E eu sempre gostei 

muito e fui atrás. Minha mãe, como eu disse, tinha feito Ciências Sociais e meu pai era muito 

politizado. Era uma coisa muito forte lá em casa, então eu queria muito... Naquela época, a 

gente fazia exame vocacional. Não sei se vocês fizeram, eu tinha que fazer. 

C. C. - Eu fiz. 

S. P. - Eu fiz também. 

L. S. - E também fazia aquela coisa constrangedora, que era teste de QI, não sei o quê, que a 

gente tinha que fazer. E com a minha turma, eu lembro que eu… Apareceu lá que eu deveria 

fazer Engenharia ou Matemática, ou então Humanas. Mas era uma coisa assim "ou então..." 

muito longe. E meu pai, engenheiro, ficou feliz: "ai, nasceu minha filha engenheira". E eu 

lembro da conversa com ele, de dizer que não, que eu queria fazer História, não, Ciências 

Sociais... Na verdade eu não sabia exatamente o que era um e o que era o outro, eu preciso 

reconhecer agora. Mas falei que queria fazer Ciências Sociais. E eu lembro bem dele falando 

"mas você não vai querer ficar dependente do seu marido, não é?". Eu falei: "não pai, eu 

vou..." Então, acho que tinha um pouco dele, um pouco da minha, muito, da minha mãe e 

muito dessa minha tia, que eu descrevi, que era uma influência muito forte também. 

S. P. - Sua mãe fez Ciências Sociais na Europa? 

L. S. - Não, tudo aqui. Mackenzie. Acho que nem se chamava exatamente Ciências Sociais. 

Acho que era alguma coisa com Ciências Humanas. Ela falava assim, mas ela tinha uma 

formação bem interessante também. Ambos tinham, ambos tinham. 

C. C. - Muito bem. E no curso de Ciências Sociais, perdão, no curso de História, como é que 

foi? Você teve aula com o Fernando Novais, Jaime Pinsky, que foi seu orientador, não é?  

L. S - Tive aula com o Jaime Pinsky que foi meu orientador numa iniciação científica sobre 

escravidão em Ilha Bela, Vila Bela. Tive aula com o Fernando Novaes, que foi uma imensa 

influência, e eu convivi com ele o tempo todo. Era uma pessoa que eu ainda tenho os 

cadernos, sobretudo o Fernando Novaes. Eu sempre pensei anotando. Eu continuo. Então, 

tenho muitas cadernetas. Eu lembro que... Ainda guardo o meu caderno da aula do Fernando, 

que era uma coisa tão perfeita que a anotação sai como se fosse uma redação, sabe? Era um 

professor rigoroso. Ele dizia: "depois de mim, ninguém entra". Como era? "Eu dou dez para 

Deus, nove para mim e oito e meio para os alunos, e odeio dar oito e meio para os alunos”. 

Mas, enfim. Também o Carlos Guilherme Mota foi um professor muito importante. Era um 

curso muito desigual, com professores muito... Nicolau Sevcenko, foi meu professor bem 
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novo. Era um curso bastante desigual, mas que dava uma formação muito ampla, uma 

formação bastante complexa. E eu fiz várias optativas em Ciências Sociais, por exemplo, com 

Rui Coelho. 

C. C. - Rui Coelho. 

L. S. - É. Era um professor inacreditável. Ele dava uma matéria que chamava Sociologia 

Fantástica. E aí, teoricamente, era para ler literatura. Ele era eruditíssimo. O famoso folclore 

era que ele ficou na prisão durante a ditadura militar e que perguntaram a ele o que ele achava 

de ter ficado preso e ele teria dito: "foi uma ótima prisão para ler Proust". Era a cara dele. Ele 

desfazia do sofrimento. Ele era um sujeito que eu aprendi demais. Talvez a melhor história 

dele foi que ele - eu lembro que no primeiro ou segundo dia de aula - ele falava (ele era 

totalmente desligado), ele falava: "vamos marcar uma prova". A gente combinava, a turma 

combinava, a gente levantava a mão e falava: "o que o senhor acha de Weber?" Aí ele falava 

a aula toda e esquecia da prova. Toda vez que ele ia dar prova a gente levantava e ele levou o 

semestre todo assim, não teve prova [riso]. Também, logo no, acho que, segundo ou terceiro 

dia de aula, eu lembro que ele falava assim: "porque só teve um intelectual genial na minha 

vida, ele era tão genial que ele revolucionou tudo". A gente falava: "professor, qual o nome 

desse intelectual?". Ele: "na próxima aula eu conto". Na outra aula, ele falava: "aquele 

intelectual...". A gente falava: "professor Rui, o senhor não pode dizer qual o nome desse 

intelectual?". E ele: "na próxima aula eu conto". Aí chegou na última aula - que a gente 

também fez toda uma armadilha para não ter prova, como não teve - fizemos um corredor 

polonês: "professor, o senhor vai dizer qual é o seu grande gênio". Aí ele falou assim, nunca 

vou esquecer: "alunos, eu preciso considerar que eu esqueci o nome dele". A gente falava 

assim: "como, professor? O seu grande gênio, esquecer...". Ele falou: "não, é que ele foi tão 

genial e as ideias dele foram tão arrasadas, as ideias dele foram tão ultrapassadas...". Até hoje 

eu não sei se isso daí era uma estratégia, mas eu acho que ele ensinava aos alunos essa ideia 

de "não tenha medo de errar, de ser ultrapassado". Tem até uma frase do Marshall Sahlins, no 

Esperando Godot, ainda... 

C. C. - Foucault. 

L S. - Foucault. Era uma brincadeira com o Esperando Godot. Ele dizia que uma carreira 

acadêmica de sucesso é feita de duas certezas: uma, é que estaremos errados, a segunda - 

lembra disso? - é que faleceremos, e a melhor carreira é quando a segunda coisa acontece 
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antes da primeira. Sempre falando dessa ideia de como uma boa teoria é aquela que vai ser, 

algum dia, de alguma maneira, ultrapassada. 

S. P. - E como eram as turmas da graduação? Eram numerosas? 

L. S. - As turmas da graduação, lá na história da USP, eram muito numerosas e iam 

diminuindo conforme o semestre ia acabando e sobretudo diminuindo no quarto ano, quando 

chegava no quarto ano. Porque muitos professores eram bastante rigorosos e muita gente... 

S. P. - Reprovavam mesmo? 

L. S. - Reprovavam mesmo. Lá na História era impressionante, muito mais do que nas 

Ciências Sociais, era uma formação bastante rigorosa. Eu lembro que tinha uma professora de 

História da América. Me falha o nome dela agora, vai voltar. Ela fazia uma prova terrível de 

História que a gente tinha que decorar todas as batalhas. Então, vinha a classe inteira 

estudando as batalhas no circular, no ônibus circular. E nós formávamos um grupo muito 

eticamente comprometido - era época desses embates e tudo mais - não podia colar, porque 

nós estávamos numa escola pública. E eu lembro que teve uma prova - só para ver como era 

rigoroso e era muito rigoroso - teve um colega nosso chamado Delano, nunca vou esquecer, 

que chegou para a gente: "eu não aguentei, tô trazendo a cola". A gente falava: "Delano, você 

não pode fazer isso". Isso era a maior besteira, ele que estava certo, porque ele tinha que 

lembrar a data da batalha tal... E ele disse assim: "não, eu vou colar, porque eu não quero 

decorar essas coisas". E a professora chegou para ele (tava todo mundo fazendo a prova), a 

professora chegou para ele e falou: "Delano, que tema você escolheu?". E a gente só via o 

Delano falando: "eu me entrego, eu me entrego! Eu não quero mais isso! Aqui! Pega aqui a 

minha cola!". Aí quando a gente saiu da aula, a gente falou: "Delano, porque você fez isso?". 

Ele tava com tanta... era tão forte isso na gente, que ele entendeu que a professora perguntou 

não "que tema você escolheu?", mas "o que foi que você escondeu?" [riso]. E ele...só te 

dando esse exemplo de como era uma coisa muito rigorosa na História e bons professores, 

muitas vezes, e deram essa formação bem boa. Mas eram classes grandes, Sérgio, eram 

classes que podiam ter, acho que, 100 alunos. Eu estudava de tarde e algumas matérias eu 

fazia de noite, mas a maior parte de tarde. As optativas eram menores. E era um curso 

seriado, ou seja... 

S. P. - O que é isso? 

L. S. - A gente batalhou porque era aquele momento em que você não podia fazer História 

Moderna se você não tivesse passado pela História Medieval. 
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C. C. - É o sistema de créditos isolados. 

L. S. - E é uma compreensão que a gente lutou muito, até foi minha geração, nós todos eram 

muito orgulhosos, dizendo que você pode entender muito bem História Moderna, sem ter 

que... Que a cabeça da gente não é compartimentada dessa maneira. Mas até então, era. 

Então, era bem focado, bem crítico. 

C. C. - E essa pesquisa de iniciação científica que você mencionou, com o Jaime Pinsky, 

sobre escravidão em Vila Bela, né? Como foi seu envolvimento? 

L. S. – Foi muito bacana, porque o Jaime Pinsky, nessa época, estava enveredando para o 

tema da escravidão. Depois ele acabou não... Era uma pesquisa de... Foi minha primeira bolsa 

Fapesp. Depois eu tive Fapesp sempre. "Sempre", enquanto tive pesquisa. A suposição da 

pesquisa era que eles queriam entender uma formação escravocrata em pequena produção, e 

não em larga produção, e se existiria especificidade numa... Porque Vila Bela, até pela área 

geográfica, Ilha Bela, atual Ilha Bela, não poderia ter plantações... tinha plantações de café, 

mas não extensivas. E foi uma pesquisa muito importante, que marcou mesmo. Tanto que eu 

continuei com a questão da escravidão e a questão racial depois, porque era muito 

interessante ver, porque, de fato, confirmou que era uma produção muito dessemelhante, mas 

ao mesmo tempo foi muito interessante porque a gente chamou a atenção como lá era um 

ponto escoadouro do tráfico negreiro bem para além da Lei Eusébio Matoso, do final do 

tráfico de 1850. Então, foi muito interessante ver, também, o comportamento como pólo 

distribuidor ilegal de escravizados. Eu fiz a pesquisa junto com a Letícia Vidor Reis. Foi a 

primeira vez que eu também apresentei na SBPC. 

C. C. - E a pesquisa em arquivos que você fazia, era de que tipo? 

L. S. - Eram arquivos da comarca de Ilhabela. Tem histórias muito engraçadas também. 

Porque o começo foi um desastre, porque a gente chegou lá e o (eu lembro o nome, mas não 

vou dizer para não prejudicá-lo, ele pode estar vivo) arquivista dizia que eles tinham um 

grande apreço à questão dos arquivos. Então, ele foi mostrar para a gente os vários maços da 

família e muitos deles em branco. E a gente perguntou: "mas o que aconteceu aqui?". E ele 

falou: "não, é porque eles estavam muito antigos, nós pusemos todos no sol". Você sabe 

muito bem que documentos do XIX, com tinta d'água, eles ficam brancos, mas ele tinha 

muito orgulho de mostrar que estavam limpérrimos todos os documentos, em branco. Aí 

achamos outra documentação que não estava perdida. Inclusive, na História, nós tínhamos 

aula de conservação, era uma das áreas que você podia cursar, o que agradeço muito de ter 
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feito. E aí nós demos aulas a eles e espero que eles não tenham mais colocado os documentos 

ao sol. Mas, sim, era com documentação primária. 

C. C. - Agora, eu queria perguntar - o Sérgio está incluído na pergunta - sobre o ambiente 

político nessa época. Passou a abertura, a anistia depois, novos partidos políticos surgindo, o 

PT. Como era durante o curso de História? O que você acompanhava? 

L. S. - Então, o curso de História era muito politizado. Eu tinha uma colega que foi fazer 

panfletagem - já era totalmente anistia - tanto que eu lembro de uma colega no primeiro ano 

que foi fazer panfletagem em uma indústria e ficou presa durante muito tempo. Nós íamos 

visitá-la e ela inclusive ficou muito marcada, nunca terminou a Universidade e tudo mais. Era 

a época da Libelu e da Refazendo. Eu nunca tive uma atuação direta no movimento 

estudantil. Sempre participei da Libelu...  

C. C. - Libelu era trotskista, não é?  

L. S. - É. Desculpe, vou refrasear: eu não tive uma participação de liderança, porque muito 

nova nessa época, eu entrei na faculdade muito novinha. A Libelu era trotskista, mas era mais 

vanguarda culturalmente, era mais avançada na questão cultural. A Refazendo era mais... 

liberal ... Enfim, eram dois grupos muito bons. Era um ambiente muito politizado, 

extremamente politizado e ainda muito vigilante, muito... 

S. P. - A Libelu tinha bastante gente da Escola de Comunicações? 

L. S. - Tinha, tinha. 

S. P. - E vocês interagiam? Conversavam? 

L. S. - Muito, muito! 

S. P. - Tinha festas na USP, essas coisas? 

L. S. - As festas eram animadérrimas, eram ótimas. O pessoal da Libelu era muito ativo. A 

gente tinha que ver Bergman, a gente tinha que, quer dizer, enfim... Era muito de vanguarda 

culturalmente e as festas eram ótimas. Inclusive um dos líderes daquela época, que era bem 

mais velho do que eu (ainda é), o Rodrigo Naves, que é um grande professor (eu fiz o curso 

dele três vezes depois), ele era um dos líderes da Libelu nesse contexto. 

C. C. - Mas aí você vai fazer o mestrado em Antropologia Social? 

L. S. - Vou. 

C. C. - Errou também na hora de se inscrever? 

L. S. - Não, não errei não [riso]. 

C. C. - Na Unicamp, não é? 
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L. S. - Na Unicamp. Então, essa história tem muito a ver com o Carlos Rodrigues Brandão. 

Nessa época o Luiz já estava trabalhando na Brasiliense. 

C. C. - Vocês estavam namorando já? 

L. S. - Não, já tínhamos casado. E aí eu estava no terceiro ano da faculdade e eu já estava 

com o Luiz desde os meus quatorze anos e aí nós casamos nesse ano. E eu fiquei grávida 

também. Tinha uma bolsa que a USP... 

C. C. - Da Júlia? 

L. S. - Da Júlia. Eu tinha ganho uma bolsa que a USP ainda tem, que você faz na graduação. 

Não sei se tem, eu recomendo, viu? Não, você ainda é ensino médio, ainda não dá, mas fica 

de olho. Que eu ia para Paris e eu jogava... Tinha um lado que eu não falei aí, mas eu sempre 

fui muito esportista. Então... 

C. C. - De quê? 

L. S. - Tudo o que você pode imaginar. Primeiro, Handebol. Eu morava no Ibirapuera, então 

era uma coisa muito fácil. Eu fazia tudo que é esporte. Eu tinha um irmão mais velho, então a 

gente fazia de bicicleta a carrinho de rolimã, ou todo tipo de ginástica. Pequena, eu fazia 

ginástica olímpica, depois eu fui do time de... O Vocacional, a seleção também era por 

proficiência em educação física, o que era muito interessante. Eu, baixinha do jeito que sou, 

fui para a classe forte. Era bem interessante participar da classe bem forte. Então, eu jogava 

Handebol, eu jogava Voleibol e jogava Tênis. Tanto que, quando eu entrei na História, a 

gente formou o primeiro time de Voleibol da História. Tinha uma coisa, que ainda existe, que 

chamava Bixusp, que era um campeonato interno dos calouros, e foi a primeira vez que a 

História foi à final do Voleibol. E era muito engraçado, porque a gente tinha um treinador 

trotskista [riso]. Nosso negócio era: "Lenin, Trotsky pra você também!". Nós fomos 

ganhando e, um dia antes da final com a Educação Física, a nossa principal levantadora caiu, 

quebrou a perna. Eu era a principal levantadora e eu caí e quebrei os dois braços. Fomos ter a 

final contra a Educação Física e nós lançamos o gossip, a fofoca, de que nós teríamos vencido 

a Educação Física se a principal cortadora e a principal levantadora tivessem participado, o 

que é uma grande mentira, porque foi um vareio, eram todas imensas de grande, a gente ia 

apanhar de toda maneira. Mas, enfim, eu tenho esse lado muito esportista. Não sei mais 

porque eu estava falando isso, mas tenho. 

C. C. - O casamento. Você já estava casada com o Luiz. 
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L. S. - Ah, sim. Lembrei. E eu (muito desligada, que esse é meu outro lado), eu estava indo 

para a França e o Luiz falou: "você precisa fazer esse exame, para você poder viajar". Eu fiz 

o exame, na época não era tão fácil e eu estava grávida de quatro meses. Então, eu não fui 

viajar e a Júlia nasceu quando eu era uma aluna do terceiro ano. Não, minto, eu casei no 

terceiro ano. Júlia nasceu quando eu prestei (por isso eu lembrei) o exame para Antropologia 

na Unicamp. Tanto que eu entrei e eu soube que estava grávida. Na época, o Antonio 

Augusto Arantes (ele ainda lembra) era o chefe de departamento e, como eu entrei muito 

bem, ganhei bolsa e tudo mais, eu achei que precisava falar com ele para dizer... eu lembro 

que eu liguei para ele e eu falei: "eu tenho um problema". "Qual problema?". Eu falei: "eu 

não gostaria de adiantar". E aí eu fui até a Unicamp explicar para ele que eu não sabia, 

quando eu prestei para entrar na Antropologia, que eu estava grávida e que eu lamentava. Aí 

eu lembro que o Arantes me falou que eu não tinha um problema, eu tinha uma solução. Aí 

eu entendi... Talvez porque a História era mais rigorosa, essas questões pessoais não podiam 

entrar e tudo mais. Mas eu prestei Antropologia por alguns motivos. Primeiro, porque eu 

queria conhecer uma outra área e talvez eu tinha, agora pensando, a minha fantasia de 

Ciências Sociais. Ou seja, "eu vou conhecer o que é as Ciências Sociais". Também, eu 

conversei muito com o Carlos Rodrigues Brandão que me animou muito. 

C. C. - Você conheceu o Carlos Rodrigues Brandão? 

L. S. - Eu conheci por causa da Brasiliense. Nessa época, o Luiz já estava na Brasiliense e eu 

trabalhava numa coleção que chamava Tudo é História. Aí eu conheci muita gente e comecei 

com essa carreira que depois eu continuaria com a Companhia das Letras de ser editora 

“invisível”. Porque como eu era editora dos meus professores, durante muito tempo eu fazia 

quase anonimamente, porque eu achava que ia ter uma inversão de papéis e que as pessoas 

não iam aceitar. Besteira minha. Depois eu conto quando eu parei com isso. Mas aí eu fiquei 

muito amiga do Brandão e o Brandão falou... Eu queria muito estudar as fugas de escravos 

em São Paulo, um material que eu conhecia, até por conta dessa pesquisa e os jornais 

paulistanos, e queria entender um pouco a dimensão simbólica dos anúncios, dos anúncios de 

fuga. Aí que o Brandão falou: "você tem que ir... Na História todo mundo só vai querer que 

você quantifique. Você tem que ir para a Antropologia". Foi meio de "quer saber? Vou 

conhecer outro lugar". Eu acabei entrando e no primeiro dia de aula eu segui o pessoal da 

História, até que o Brandão falou: "não, não, você está aqui". Porque todas as minhas 

referências até então eram, sobretudo, da História. Mas foi um pouco... 
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C. C. - A maternidade te atrapalhou durante o mestrado ou não? 

L. S. - Sabe que não, Celso? Eu era muito rigorosa comigo mesma. Eu lembro, quando a Júlia 

nasceu, o Arantes me ligou na maternidade para eu corrigir relatório da Fapesp. Eu lembro de 

eu corrigindo relatório. 

C. C. - Quem ligou? 

L. S. - O Arantes.  

C. C. - Ah, o Arantes. 

L. S. - Porque a história lá foi assim: eu entrei com a Manoela, que depois foi a minha 

orientadora no doutorado. Mas a Manuela, logo que eu entrei, foi fazer a pesquisa que daria 

no livro Negros Libertos. 

S. P. - Qual o sobrenome dela? 

L. S. - Manuela Carneiro da Cunha. 

C. C. – Negros, estrangeiros? 

L. S. – Negros, estrangeiros. 

C. C. - Que foi lá no Benin. 

L. S. - Foi lá no Benin. Então, ela foi para o Benin, eu tinha acabado de entrar e o Arantes, 

como chefe de departamento, assumiu a orientação dos vários orientandos da Manuela. A 

Manuela participou da banca, mas não como orientadora. A gente achou mais justo que o 

Arantes fosse o orientador. 

C. C. - Você já escolhia o orientador na entrada ou não, naquela época? Você lembra? 

L. S. - Não. Eles dividiam. 

C. C. - Ah, eles dividiam. 

L. S. - Eles que dividiam e diziam com quem você faria. Mas como eu estou dizendo, eu era 

uma estrangeira lá. Então, eu não sei se as pessoas da casa escolhiam. Eu não escolhi, porque 

eu também não teria condições de escolher. Mas Júlia não atrapalhou não, ao contrário. Eu 

lembro que eu fiz o primeiro semestre. No final do primeiro semestre eu tive que sair porque 

a Júlia nasceu, mas depois eu fiz regularmente. Logo depois veio o Pedro e as crianças deram 

uma... ao contrário. Eu era a primeira a entregar trabalho. Eu acho que tinha uma coisa de 

provar - era uma outra época - você tinha que provar que você não virava só mãe. Eu fui 

muito amparada pela turma, que era uma turma muito bacana e me ajudou muito. 

S. P. - E vocês passaram a morar em Campinas? 
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L. S. - Não, não, nunca morei em Campinas. O Luiz já trabalhava na Brasiliense e não teria... 

Eu também não tinha como projeto morar em Campinas não. Mas tinha uma turma que ia 

comigo: o Júlio Simões, que depois virou meu colega, a Eloisa Pontes, que é uma amiga 

querida, todos eles. Eu falava que eu tinha o controle dos meios de locomoção e que, 

portanto, eu mandava na ida e na volta. Mas vários de nós não ficávamos, só ficávamos para 

alguma ocasião especial. Íamos e voltávamos. 

S. P. - Mas não era aula todo dia, eu imagino. 

L. S. - Não. Não era todo dia. Nós íamos umas duas vezes por semana. 

C. C. - E aí você ficou com o tema mesmo, pegando a imprensa como fonte? 

L. S. - Foi. Eu mantive o tema. Esse foi o tema que eu entrei. A gente sabe que às vezes os 

temas dão certo ou não. Mas os jornais eram muito interessantes, muito pouco explorados 

naquele momento. Eu comparei três jornais: o A Província, o Correio Paulistano e o jornal A 

Redenção. A ideia original era: de que maneira a questão... Eu queria pegar o contexto do 

final do período escravocrata e queria entender como a mudança na representação dos 

escravizados e pegar esse momento. Eu acho que a gente nunca termina um trabalho, a gente 

só começa outro. Então, o chamariz para a ideia do darwinismo racial veio dessa 

documentação que mostrava como os escravizados passavam de “preto” para “negro” e de 

“negro” para “africanos”, num sentido muito pejorativo. Eu pude ver nos jornais a entrada do 

darwinismo racial. Foi um projeto muito bacana, eu gostei muito. 

S. P. - Onde estavam esses jornais? 

L. S. - Os jornais estavam em diferentes arquivos de São Paulo, da cidade de São Paulo. Na 

época, o A Redenção estava no Instituto Histórico Geográfico de São Paulo. A Redenção era 

o jornal dos Caifazes, um grupo do movimento abolicionista paulistano. O Correio 

Paulistano estava no Arquivo Nacional, desculpa, no Arquivo do Estado. O Arquivo 

Nacional é aqui no Rio. No Arquivo do Estado, lá em São Paulo. E o A Província de São 

Paulo estava em um arquivo do jornal O Estado de São Paulo. Então, eu trabalhei nos 

arquivos lá em São Paulo mesmo. 

C. C. - Agora eu queria voltar ao tema da sua formação e atuação como editora. O Luiz já 

estava na Brasiliense e você foi para coordenar essa coleção Tudo é História ou não? 

L. S. - Eu fiz com o Luiz. Eu não tinha nenhum vínculo formal na Brasiliense, quem tinha era 

o Luiz. Eu me dava, eu era muito próxima do Caio Graco, que foi na minha defesa, esteve na 

defesa na Unicamp. Era uma pessoa muito... A gente discutia muito. O Luiz teve essa carreira 
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meteórica, muito bonita a carreira do Luiz. E eu participava com o Luiz já em tudo. Não em 

tudo, imagina, tinha dois filhos e não participava em tudo, mas eu tinha uma atuação forte. Eu 

já fazia muito parecer, já pegava alguns livros, lia alguns livros e acompanhava. Foi o Luiz 

que remodelou a coleção Que sais-je? para o Brasil, o que eles fizeram com muito sucesso, o 

que é o capitalismo?, o que é... 

C. C. - Primeiros passos 

L. S. – Primeiros passos. Aí a gente criou essa coleção Tudo é História, que também foi 

muito bem, na época. E me ajudou muito na minha formação, muito. 

C. C. - Você disse que era "editora oculta". “Diretora de coleção oculta”. 

L. S. - Eu era "editora oculta", totalmente oculta. Porque eu tinha essa situação um pouco 

difícil, porque às vezes eu tinha que editar a Marilena Chauí, tinha que editar... Então, eu 

achava que seria muito comprometedor para mim. Eu fiquei muito tempo sendo "editora 

oculta". Na verdade, eu comecei a aparecer sobretudo quando eu editei os livros do Elio 

Gaspari, que acabou ficando muito próximo também. O Luiz é uma pessoa muito ética, mas 

eu é que dizia a ele que ele não podia falar, não podia falar, não podia falar. Eu lembro que 

no primeiro volume dos livros do Elio... 

C. C. - Sobre o regime militar. 

L. S. - Sobre o regime militar. Eu estava entrando na USP, sei até dizer qual o lugar... Eu 

passava todas as minhas questões, os meus apontamentos para o Luiz, ele fazia os 

apontamentos dele e os meus. E o Elio Gaspari, que é uma pessoa muito sagaz, falou: "Luiz, 

você não fez essa pergunta". 

C. C. - Ventríloquo. 

L. S. - "Você me conta quem fez essa pergunta aqui, porque não foi você". Eu sei que eu 

atendi o telefone e o Luiz falou: "Lilia, fica aí que eu quero te passar...". Aí ele me chamou e 

disse: "Lilia Schwarcz, venha já aqui!". Eu falei: "não, vou dar aula, pelo amor de Deus". 

Desde então, a gente teve um diálogo muito importante com o Elio, é uma pessoa muito 

importante. A outra pessoa para quem eu apareci diretamente foi para o Jô Soares, no Xangô 

de Baker Street. Eu fiz a pesquisa histórica, junto com a Angela Castro Gomes, e aprendi 

muito com o Jô. Às vezes ele ia falar algumas coisas do Nina Rodrigues e eu falava assim: 

"Jô, o Nina Rodrigues nunca falou isso". Ele falou: "Lilia, o Nina Rodrigues nunca existiu no 

meu livro". Sabe essas coisas dos limites entre ficção e não-ficção? Então, essa experiência 

editorial foi sempre muito importante. 
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C. C. - Aí criou a Companhia. Foi em 86? 

L. S. - É, 86. Isso. A gente criou a Companhia das Letras. A Companhia das Letras foi um 

sucesso muito rápido. 

C. C. - Rumo à estação Finlândia. 

L. S. - Rumo à estação Finlândia, O Anti-Cristo, depois o Marshall Berman (Tudo o que é 

sólido se desmancha no ar). O Luiz já tinha uma experiência muito grande. 

C. C. - As capas eram muito bonitas. Eu lembro muito o impacto das capas da Companhia 

das Letras. 

L. S. - É, teve um impacto muito forte, não é? A parte gráfica da Companhia e a opção... 

Naquela época era muito impressionante, eu cuidava muito da área de livros - não de toda - 

não-ficção - porque a gente sempre teve a parte de jornalismo literário - mas os livros 

acadêmicos. Na época, você podia, salvo a Zahar, a gente podia editar o que quisesse, 

sobretudo uma certa historiografia, micro-história, historiografia mais cultural, ela estava 

toda disponível. Então, foi possível montar esse catálogo mais acadêmico com os livros que 

eu estudava. Aí eu passei a frequentar a feira de Frankfurt, que até então eu não ia, o Luiz é 

que ia. Depois fiz a Letrinhas também, que também virou um sucesso. E aí eu dividia. 

C. C. - Você mencionou a Zahar. Só para continuar no mundo cultural: vocês tinham uma 

amizade grande com o Jorge e continua depois com a Cristina, não é? 

L. S. - A Zahar era e é nossa família. 

C. C. - Nós nos conhecemos no Natal da Zahar, que o Jorge fazia todo ano. 

L. S. - É, o Jorge foi um pai para o Luiz, um pai intelectual. Ele sempre disse isso. E foi 

mesmo, porque inclusive, muito interessante... 

C. C. - Ele o conheceu onde? 

L. S. - Ele o conheceu em Frankfurt e eles começaram, a partir de Frankfurt, eles começaram 

a ficar muito próximos. Quando o Luiz resolveu sair da Brasiliense e fazer a sua carreira solo, 

o Jorge deu a maior força, inclusive para ajudar da maneira que fosse. Só que a linha editorial 

da Companhia, sendo a Zahar a nossa grande referência para a área acadêmica, a linha da 

Companhia era bastante distinta. Naquela época, a Zahar tinha mais uma História Econômica, 

uma História Social tout court. E a gente... 

C. C. - A área psi também deles era forte. 

L. S. - Já era forte. Ficou mais, não era tanto nessa época que a Companhia começa. O Jorge 

tinha muito medo também se a Companhia daria certo, com esses livros que ele considerava 
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mais luxuosos. Sempre uma aposta imensa. Então, o Jorge era pai do Luiz e passou a ser 

também o nosso pai. Ele vinha sempre a São Paulo. Ele tinha uma relação muito grande com 

os meus filhos também. A gente ia sempre nos mesmos lugares. Quando eu prestei a livre-

docência, eu li que na USP você tem que se preparar para dez aulas diferentes e aí você 

sorteia uma para escrever. Uma coisa meio... Depois sorteia outra para dar aula... Eu lembro 

que o Jorge veio uma vez para São Paulo só para que eu desse as minhas aulas para ele. Foi a 

única pessoa que assistiu as minhas dez aulas. Eu, caxias que sou, preparei as dez [riso]. Ele 

era amigo mesmo. A minha proximidade com o Jorge também veio muito da época em que 

eu estava fazendo a pesquisa para o livro que se chamou As Barbas do Imperador. Foi uma 

pesquisa muito longa, eu tinha que trabalhar sempre nos arquivos do Rio de Janeiro e eu 

ficava sempre em hotel. E fui me aproximando muito da Cristina Zahar e do Jorginho Zahar, 

porque a Zahar ficava na rua México, então no caminho para a Biblioteca Nacional. Eles 

vinham me apanhar e eu almoçava com eles... Lembra aquele...? 

C. C. - Lá em cima tinha a cozinheira lá que fazia o.... 

L. S. - Lá em cima tinha a cozinheira. Dava para ver como que os aviões pousavam no Santos 

Dumont e o Jorginho sempre falava: "esse vai cair, esse vai cair na água". Eu lembro. E o 

Jorge pedia para contar para ele, toda vez que eu voltava do Arquivo da Biblioteca, ele pedia 

para que eu resumisse os documentos que eu tinha encontrado. Ele era impressionante. E eu 

fiquei muito amiga da Crica [Cristina Zahar], Crica virou uma irmã mesmo. Depois eu passei 

a dormir na casa dela. E as relações entre as famílias são muito estreitas, muito próximas, de 

muita colaboração. Houve uma época que a Companhia era distribuída aqui no Rio pela 

Zahar e vice-versa: a Zahar era distribuída em São Paulo. Isso só mudou depois um pouco 

quando a Companhia mudou sua composição societária e se associou à Penguin Classics e 

depois à Penguin Random House. Mas até então, nós fazíamos os estandes da Bienal juntos. 

Isso eu não sei se você lembra. 

C. C. - Sim, sim, lembro. 

L. S. - E tinha uma camaradagem total. 

C. C. - A gente podia comprar com desconto os livros da Zahar e da Companhia das Letras, o 

que era um luxo (os autores, não é?). 

L. S. - É. E tinha uma coisa assim muito camarada, nós nunca competimos uns com os outros. 

C. C. - Não era uma relação estritamente comercial. 
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L. S. - Não, não, não. Eu diria que a relação comercial veio da amizade, não o contrário. A 

amizade era o mais importante. Muito mais importante. 

S. P. - E o momento político, econômico do começo da Companhia das Letras é a 

redemocratização, o Plano Cruzado. Havia esse otimismo com a ideia de que a inflação 

diminuiria e por isso a editora podia dar certo ou isso não era importante? 

L. S. – Eu não sei, acho que isso o Luiz deveria dizer melhor que eu, se tinha um cálculo aí 

econômico. Havia um otimismo. O Luiz, sobretudo, acho, tava descontente já na Brasiliense. 

O Luiz entrou na Brasiliense para fazer uma... ele ia trabalhar como estagiário na área 

financeira, depois ele passou para a área de distribuição de livros - ele fazia a FGV em São 

Paulo - e depois ele passou para a parte de editoração e acabou virando o braço direito do 

Caio Graco. Eu acho que ele cresceu de tal maneira, que houve um momento que ele queria 

levar independentemente, queria ter uma editora. Na época, nós vendemos o nosso 

apartamento, os avós do Luiz deram a casa para onde nós mudamos e não quiseram que nós 

pagássemos. Então, eu lembro que o dinheiro do apartamento foi o dinheiro que nós 

começamos a Companhia das Letras, que funcionava no fundo da Cromocart, que era uma 

empresa de cartões postais, toda a parte gráfica, da família do Luiz. A Companhia começou 

assim, com quatro livros. 

S. P. - Quais eram esses livros? 

L. S. - Eram o Rumo à estação Finlândia... Não, dois livros primeiro! E o Anti-Cristo. Logo 

depois veio o livro do Marshall Berman, Tudo o que é sólido desmancha no ar. 

C. C. – Até hoje, você é uma editora também. Como é esse relacionamento mundo acadêmico 

e mundo editorial? Publicar livros de Ciências Sociais não é exatamente o mundo acadêmico 

de Ciências Sociais, você tem uma diferença entre as duas coisas.  

L.S. -Muita 

C.C. - Às vezes quem está no mundo das Ciências Sociais não entende o mundo editorial das 

Ciências Sociais. Como você acha que lida com isso ao longo do tempo? 

L. S. - Eu nunca tive... O Luiz sempre foi o CEO da empresa em tempo integral. Eu sempre 

tive essa inserção paralela, eu nunca parei com a minha carreira... 

C. C. - Ficou com a parte boa de só fazer o que queria. 

L. S. - É, eu fiquei com a parte boa. É, eu não tinha muito... 

C. C. - "Eu faço o que eu quero". 
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L. S. - Eu faço o que eu quero aqui. Eu cuidava dessa coleção. Isso não é mais realidade na 

Companhia das Letras, mas quando a Companhia começou, a parte de não-ficção, acadêmica, 

era um dos carros-chefes da Companhia. Os livros eram... Fizemos o Hobsbawm, fizemos o 

Guinsburg, enfim... 

C. C. - Peter Burke. 

L. S. - Não, Burke não tanto, só mais para frente. Nós fizemos... como chama o da biografia 

do Freud? 

C. C. - Peter Gay 

L. S. - Peter Gay, isso. 

C. C. - Tá vendo, eu li essas coisas todas. 

L. S. - Nós fizemos tudo o que nós queríamos. Toda área da História das Mentalidades na 

França, fizemos o História da Vida Privada e fizemos vários autores brasileiros, muitos. A 

Laura de Melo e Souza era uma das mais antigas. 

C. C. - Sevcenko. 

L. S. - O Sevcenko foi muito com a gente. Aí a minha relação era um pouco complicada, 

porque o Sevcenko era meu professor. Como que você faz isso? Eu sempre dividi muito as 

áreas. Porque tem o lado bom de fazer tudo o que quer e tem o lado ruim, dos colegas que 

também, por vezes, querem que você edite. Então, eu tinha também que tentar ao máximo 

não misturar, por mais que fossem próximas, não misturar a área de Lilia editora com a área 

de Lilia USP. Nem sempre isso foi fácil. Eu também tive que provar para mim mesma. 

Durante muito tempo tinha uma coisa "ah, para ela é fácil publicar, porque ela tem um editor, 

ela publica o que quiser". Então, eu sempre tinha uma coisa de me exigir muito, que é uma 

coisa que eu continuo. Meus livros tinham que vender, tinham que ir bem. Eu digo que eu me 

vali muito da expertise que eu ganhei na Companhia, porque a gente tem uma formação que a 

gente tende a ficar muito especializado, só lê os livros que a gente está eminentemente 

interessado. Eu tinha essa desvantagem e vantagem que eu tinha que ler muitos livros ao 

mesmo tempo, mas eu acho que me fazia muito bem. Esse é o lado bom de ter um 

conhecimento mais amplo, não ficar só na área. O lado ruim foi essa pressão, que às vezes 

vinha dos colegas e às vezes vinha para a minha pessoa também. Por exemplo, As Barbas do 

Imperador eu cheguei a cogitar publicar com o Jorge e com a Crica, até por conta desse lado 

afetivo, porque eu tinha essa coisa de "todo mundo diz que eu só publico porque é da 

Companhia". Aí o Luiz falou para mim: "não, Lilia, acho que você deve ficar na Companhia, 
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porque se você for para o Jorge, vão dizer a mesma coisa. Vão dizer que ele está publicando 

porque ele é seu amigo também". Aí, eu fui, depois, conseguindo. Mas eu acho, Celso, que 

existem sempre lados muito positivos e lados muito negativos também, de muita pressão. 

C. C. - Imagino. 

L. S. - Você tinha uma coleção também, então deve entender exatamente do que eu estou 

falando. 

C. C. - Eu sei como é, um pouco, em escala reduzida, como é que era. Agora, deixa eu voltar 

um pouquinho: no final do seu mestrado, você chegou a dar aula na Unicamp? 

L. S. - Eu dei aula na Unicamp. Eu comecei minha carreira de professora dando aula em 

colégio. Eu dava aula no colégio Santa Cruz e no colégio Oswald de Andrade. Eu gostava 

muito de dar aula para o ensino médio, hoje ensino médio. Quando eu estava terminando o 

mestrado, teve um concurso. Eu entrei e comecei a dar aula na Unicamp. Um concurso que 

entraram eu e os colegas. Entramos Helô Pontes, Nádia Farage e Néstor Perlongher, que veio 

a falecer. Era um momento da nossa carreira que você podia entrar com o mestrado 

incompleto, impressionante. 

C. C. - Como mudou. Em uma geração mudou muito. O doutorado passou a ser o início de 

qualquer coisa. 

L. S. - Depois, quando eu passei para a USP, eu também não tinha o doutorado completo. 

C. C. - Aula de quê? Qual era a disciplina que você dava na Unicamp ainda? 

L. S. - Eu dava matérias obrigatórias, junto com a Helô. Antropologia I, Antropologia II, 

Antropologia III. Foi bem importante para a minha formação o fato de entrar na Unicamp e 

ter que redigir a dissertação e ao mesmo tempo ter que lidar com os alunos. 

C. C. - A Heloisa era casada com o Sérgio Miceli? 

L. S. - A Helô não era ainda casada com o Sérgio Miceli. Nessa época também, nós 

começamos, um pouco depois, nós entramos naquele projeto História das Ciências Sociais. 

C. C. - Que fez os livros da ANPOCS, é isso? 

L. S. - Não, os da ANPOCS são uma iniciativa do Sérgio mesmo. A gente tinha uma pesquisa 

que estavam a Mariza Corrêa, a Maria Arminda, a Helô, depois mais tarde entrou... A 

Fernanda Peixoto era de outro... mas também... Era uma pesquisa no IBESP que nós 

fazíamos. E foi aí, nesse contexto, que a Helô conheceu o Sérgio. 

C. C. - Entendi. No projeto que ele coordenava, não é? 
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L. S. - No projeto que ele coordenava. O Espetáculo das Raças deve muito a esse projeto, 

porque foi lá que eu escrevi, foi para esse projeto que eu escrevi o capítulo sobre os Institutos 

Históricos e o capítulo sobre os Museus. 

C. C. - Bom, o doutorado você emendou, praticamente.  

L.S. – Eu emendei. 

C.C. - Só que foi para a USP, agora. Você não pensou em fazer na Unicamp ainda? 

L. S. - Eu sempre fiz muito essas coisas de ir para um outro local. Nessa época, eu já 

conhecia muito a Manuela, eu tinha muita afinidade com o trabalho da Manuela Carneiro da 

Cunha, que, como eu disse, foi da minha banca de mestrado. E eu quis prestar na USP com a 

Manuela. Fiz um projeto, entrei super bem de novo. Mas era um projeto sobre os Kaingang e 

a passagem da Estrada de Ferro Noroeste do Brasil por sobre as terras dos Kaingang. A 

Manuela já estava enveredando para a área da etnologia e foi nesse momento que eu mudei 

de projeto. No fundo, esse episódio onde o diretor do Museu Paulista estava envolvido, o von 

Ihering, acabou sendo um aspecto de um capítulo, que é um aspecto de um capítulo sobre os 

museus paulistas. E eu comecei com essa tese, que foi O Espetáculo das Raças, que a 

Manuela, a princípio, não aprovou, de jeito nenhum. Manuela era uma orientadora ótima, 

super dura, super crítica. Eu sempre digo, eu brinco que se eu consegui convencer a Manuela 

do meu projeto, então eu teria toda a chance de ir muito bem na minha defesa de doutorado 

[riso]. Porque a Manuela era um modelo de orientadora assim, num estilo... 

C. C. - Rigorosa? 

L. S. - É. Durante muito tempo ela disse que eu não tinha uma tese. "Você não tem uma tese". 

Aí eu tive que construir a tese para provar a ela que havia uma lá (pelo menos, eu acreditava). 

C. C. - Mas aí, você começou a dar aula na USP logo depois que entrou? Um pouco depois? 

L. S. - Foi um pouco depois que eu entrei no doutorado. 

C. C. - Como mestre ainda. Era uma vaga para professor... 

L. S. - É. Doutoranda. 

C. C. - Doutoranda. 

L. S. - Eu era uma doutoranda. Acho que era um pouco da minha personalidade: eu tive um 

acidente - quando foi o dia da defesa da Heloisa Pontes, que era muito importante para mim a 

defesa - na volta, o carro em que nós estávamos capotou, eu tive um acidente, o carro 

capotou, eu abri a cabeça. Não foi nada muito grave no final, mas eu já tinha filhos, então 

começou a me dar um pouco de paúra a coisa de estudar na Unicamp, de trabalhar na 
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Unicamp, sobretudo. E também porque...O Sérgio me perguntou quantos dias. Não morando 

lá, você tem uma inserção muito parcial na vida da universidade. Então, eu fazia exatamente 

o necessário e voltava correndo para casa. Eu amamentei muito tempo, essas coisas de jovem 

mãe. E aí quando surgiu uma vaga na USP, onde a Manuela já estava dando aula também, eu 

achei que devia prestar. Eu achava que não tinha chances, justamente porque naquela ocasião 

eu era uma mestre só. Já era mestre, mas era uma doutoranda e eu sabia que tinha muita gente 

prestando já com doutorado completo e tudo mais. Era um concurso por etapas, eu fui 

passando e acabei... Eu acho que eu não era a primeira candidata de ninguém. Acabei sendo... 

aí deu certo. 

C. C. - Quem era na época que estava já no departamento? O Magnani já estava? 

L. S. - O Magnani já estava, a Eunice Durham já estava, a Maria Lúcia Montes passou da 

Ciência Política para a Antropologia exatamente nesse momento, a Manuela estava lá, 

Kabengele Munanga estava lá, a Silvia Caiuby estava lá, a Aracy Lopes, que veio a falecer, 

estava lá também. Era um departamento muito interessante. O Serrano também estava lá. Era 

um departamento muito interessante. Ah, o Renato Queiroz. 

S. P. - Na Ciência Política era muito mais comum nos anos 80 os professores fazerem 

doutorado nos Estados Unidos ou fora do país. Na Antropologia, isso parece algo que não 

aconteceu tanto, não é verdade? 

L. S. - Não, acho que não. Muitos colegas fizeram... 

C. C. - Já tinha a USP e o Museu já muito consagrados, não é? 

L. S. - Você diz fora? 

C. C. - Não, aqui, tinham doutorados estabelecidos. 

L. S. - Tinham. Acho que há também uma especificidade, que é essa coisa muito da 

etnografia. A Manuela tem até um livro sobre isso: o que é fazer uma antropologia do Brasil e 

no Brasil? Então, sobretudo o pessoal da etnologia vinha com esse modelo "no Brasil", se é 

que a gente pode falar que os nossos territórios são todos "Brasil", mas enfim. E também a 

nossa etnografia era basicamente feita no Brasil. Mas já tinha colegas que viajavam, tanto que 

eu adiei a minha ida para fora porque eu tinha crianças muito pequenas, eu fui uma mãe 

muito jovem. O Luiz não teria condições de ir comigo e eu achava que não devia. Tanto que, 

logo que eles ficaram mais velhos, eu inverti. Eu fiz a minha carreira fora depois. Mas, por 

exemplo, Silvia Caiuby havia estudado fora. (Ah, Lux Vidal também era do departamento e 

foi muito importante. O meu primeiro curso lá foi com a Lux Vidal). Tinha bastante gente 
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que estudava fora, eu é que tomei essa... Tanto que havia muito incentivo para que a gente 

saísse. Eu lembro da pressão e eu não fui por causa da família, dos filhos e o maridão. 

C. C. - Você mencionou antes já que quando está entre historiadores se sente antropóloga e 

vice-versa. Mas nesse período de mestrado, doutorado, entrando num departamento de 

antropologia, isso foi sempre tranquilo lidar ou não? 

L. S. - Não, não, não, inclusive eu mencionei a Eunice, que foi uma professora muito 

importante para mim, até pela contraposição que ela fez. Eu sei que eu não era a candidata 

dela, justamente porque a Eunice dizia que eu fazia História. Então, essa questão da fronteira 

entre a antropologia e a história sempre foi uma questão muito tensa e eu comecei logo que 

pude... 

C. C. - Na História também te achavam antropóloga? 

L. S. - Na História também me achavam cada vez mais antropóloga, os colegas e tudo mais. 

E na Antropologia, o fato de eu fazer sempre pesquisas sobre o século XIX e uma pesquisa 

muito conectada com a História, era uma questão... Não era para a Manuela, que tinha, até 

então, um percurso semelhante ao meu. Tinha e não tinha, porque ela tinha feito Os Mortos e 

os Outros, com o Lévi-Strauss. Ela tinha uma carreira muito mais claramente antropológica 

que a minha. Existia muita tensão. E eu lembro que um dos meus primeiros seminários 

públicos que eu fiz foi de Antropologia e História. Eu fui construindo um pouco essa área lá 

na USP. Eu tenho um grupo, um grupo que chama de Etnohistória, que trabalha nesse limite. 

Mas, se eu te disser que era fácil, não era. 

C. C. - Quem que você acha que é mais disciplinador, no sentido de marcar fronteiras, o 

historiador ou o antropólogo? 

L. S. - Eu acho que... eu acho que o antropólogo [riso]. Talvez eu senti mais, porque a minha 

carreira, então, foi mais na Antropologia, foi na Antropologia que eu fiz o mestrado, o 

doutorado, a livre-docência e a titularidade. A despeito de eu ter muitos historiadores sempre 

nas bancas. Mas eu nunca vi os historiadores questionarem demais a minha inserção na 

História. E na Antropologia eu vi muito, muito, muito. 

C. C. - É curioso, não é? Eu, já há vinte anos quase, organizei com a Olívia Cunha, que agora 

está no Museu e estava no IFCS na época, um seminário, Quando o campo é o arquivo. 

L. S. - É, uma beleza. 

C. C. - Porque muitos antropólogos pesquisavam já em arquivos, temas históricos. Mesmo a 

minha geração de Museu: eu fiz pesquisa de campo no mestrado e histórica no doutorado; 
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Hermano, pesquisa de campo (funk) no mestrado e no doutorado histórica; Luís Rodolfo 

Vilhena, astrologia, campo no mestrado e no doutorado fez pesquisa histórica sobre o 

folclore. Quer dizer, já era muito comum. Mas eu acho que a representação do antropólogo 

como o que faz observação participante fosse muito forte. 

L. S. - E talvez na USP isso não era muito forte. Eu acho que na USP... 

C. C. - É, eu concentrei no Museu. 

L. S. - Você concentrou nos alunos do Gilberto. 

C. C. - Do Gilberto. 

L. S. - Que era uma pessoa... Não à toa, como a gente estava comentando antes, minha 

primeira banca foi do Gilberto. 

C. C. - Banca do Hermano. 

L. S. - Do Hermano, justamente. Mas eu diria que na Antropologia da... na USP, essa não era 

uma tradição tão... 

C. C. - Mais careta. 

L. S. - Não sei, a etnologia sempre foi muito forte. A Eunice tinha muita essa perspectiva da 

pesquisa de campo, do trabalho, que a etnografia era nossa perspectiva. E a minha entrada foi 

sempre questionando. 

C. C. - Não é reflexo do Lévi-Strauss não? A coisa das sociedades quentes e frias. 

L. S. - Pode até ser, mas Lévi-Strauss teve também uma... Não é à toa que Lévi-Strauss, no 

seu livro Antropologia e História, ele tenha um ensaio interessante sobre Etnografia e 

História, no livro Antropologia Estrutural. É a abertura ou o prefácio. Mas é uma 

contraposição. 

C. C. - É, mas o debate dele com o Braudel, por exemplo, "não, ótimo, isso que você faz é 

etnologia, na verdade". Tinha essa implicância. 

L. S. - É, o debate era um pouco que, dizia Lévi-Strauss, era a ideia de que o que a História 

fazia era etnografia e antropólogo é que fazia etnologia. Então, o historiador levantava os 

dados para que o etnólogo analisasse. Mas, enfim, eu acho que a minha entrada - eu era 

orientanda da Manuela - o fato de eu entrar lá foi também uma tentativa de aprofundar essa 

área. Eu lembro que eu escrevi um pequeno artigo que depois entrou num livro, Como ter 

anthropological blues em arquivos?, que era um pouco essa ideia da relação com o arquivo. 

C. C. - Eu não conheço... 
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L. S. - Era bem antigo, preciso ver até onde está, vou descobrir para você. Chamava Como ter 

anthropological blues?, que era uma discussão com o DaMatta, só que trazendo para os 

arquivos. A conclusão do Espetáculo das Raças, se você notar, é uma conclusão que tenta 

muito trazer, justamente, o debate entre antropologia e história, uma tentativa de politizar 

esse debate. 

C. C. - E você sempre atuou e se envolveu de alguma forma com esse mundo das instituições 

também: arquivísticas, museológicas, estudos históricos e geográficos... 

L. S. - Muito. 

C. C. - Uma coisa que - acho que posso dizer isso - para muitos colegas é visto como uma 

coisa menor, não é? Não é a coisa nobre que é dar aula na pós-graduação e tal. Se envolver 

com essas coisas mais, sei lá, práticas, que lidam com isso (arquivo, museu, biblioteca e tal), 

acho que ficou uma coisa menor, não é? 

L. S. - É. Eu acho que, enfim... Primeiro, por conta da minha convivência. A gente que 

convive com arquivo, com biblioteca, com instituto, que sabe a dificuldade dessas 

instituições, a gente acaba entrando. Eu também tive sempre um envolvimento institucional 

muito grande na universidade. Eu fui da comissão de biblioteca, fui da pós-graduação tanto 

tempo que eu já virei um sinônimo de pós-graduação, da comissão de pós-graduação. Sempre 

atuei muito nessas instituições. Sempre achei muito importante, acho que faz parte da vida 

acadêmica, não tenho qualquer preconceito, ao contrário, sempre achei que essa parte era... 

Atuar com essas instituições era muito importante, sobretudo porque várias das instituições 

onde eu pesquisei, por exemplo, vou dar um exemplo aqui, o Museu Mariano Procópio, de 

Juiz de Fora, que foi um Museu muito generoso na minha pesquisa sobre As Barbas do 

Imperador e a curadoria, era um museu com muitas dificuldades. Então, eu acho também que 

quando a gente entra em contato, você acaba participando dessa vida. Biblioteca Nacional, ou 

seja, trabalhei tanto com a Biblioteca Nacional. Depois eu tive uma pesquisa que foi toda 

feita na Biblioteca Nacional, A Longa Viagem da Biblioteca dos Reis. Então, você acaba 

tendo um envolvimento que não é só de, vamos dizer entre muitas aspas, "cliente" dessas 

instituições. Você percebe a dificuldade e precisa entrar nelas. Eu também penso da seguinte 

maneira: os etnólogos, eles lidam muito fortemente com as sociedades que eles estudam. 

Então, é possível dizer que nós, que temos essa perspectiva também histórica e essa vida de 

arquivos, a gente acaba tendo uma relação semelhante com que os etnólogos têm com seu 

campo. Os etnógrafos também. 
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C. C.- Mas hoje você tem também com instituições, arquivos, museus de arte, como curadora 

também, não é? Tem alguma continuidade disso em História da Arte ou foi por outra entrada, 

outro momento? Estou pulando aqui no tempo, mas é que queria seguir essa... 

L. S. - Eu sempre tive essa questão com arte e com imagem. Desde o... Se você pensar, já no 

meu mestrado apareciam algumas imagens; o doutorado, quando eu escrevi O Espetáculo das 

Raças, já continha uma exposição, que alguns membros da banca - havia tanta reação à... 

C. C. - O livro tem muitas ilustrações, não é? 

L. S. - É. E havia tanta reação à iconografia como documento visual, que eu lembro que, 

quando eu fui defender O Espetáculo das Raças, eu fiz uma exposição com os diretores dos 

institutos e os institutos e tudo mais.  E que alguns membros da banca disseram que iriam ver 

a exposição depois da defesa, porque um doutorado não contém ilustrações. 

C. C. - Nossa... 

L. S. - A mesma coisa aconteceu na minha livre-docência, porque aí, ainda mais, eu tive uma 

bolsa da... 

C. C. - Aí, As Barbas do Imperador já é... 

L. S. - Explodiu. 

C. C. - Já é imagem, não é? 

L. S. - Então, daí eu fiz um pedido de bolsa para a Fapesp, ganhei e aí eu tinha (para você ver 

como tinha reação), eu tinha um dos capítulos, se chamava (que existe ainda), que era quando 

o Pedro II tirava o manto e vestia a roupa de monarca cidadão, ele era todo feito com 

imagens. Eu queria mostrar as sequências imagéticas. E um membro da banca disse que... ele 

considerou que a tese tinha um capítulo a menos, porque o capítulo de imagens, para ele, não 

era um capítulo de uma tese acadêmica. Então, tinha muita reação, eu sempre fui... Depois eu 

fiz a minha titularidade, foi em torno de uma pesquisa sobre o Nicolas-Antoine Taunay, que é 

o livro O Sol do Brasil. Eu considerei que eu não podia fazer a biografia de um pintor sem 

pensar como um pintor também, então eu fui fazer cursos de arte acadêmica. Foi quando eu 

ganhei uma bolsa em Oxford e estudei muito lá, tem um centro muito forte de arte acadêmica 

e neoclássica. Aí eu tenho um pouco essa missão com as imagens, ou seja, eu penso que nós, 

cientistas sociais, somos muito refinados no trato dos documentos escritos, humanos, de uma 

forma geral, mas que somos pouquíssimos refinados no trato de imagens. Muitas vezes a 

gente transforma imagem em ilustração. Para dar um exemplo: o documento, você fala a data, 

coloca no meio do texto, contrasta fontes, compara, pensa em autoria e as pessoas, com 
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grande frequência, ainda nos dias de hoje, usam imagem sem o nome, sem a data, sem o 

arquivo, sem a dimensão, quando não usam as imagens como anexos. O que você diz quando 

você fala "anexo"? Você está dizendo que a pessoa pode ler aquela parte, mas é por conta em 

risco, porque não precisa ler, porque a tese não tem nada a ver com aquela parte. Então, eu 

sempre tive essa campanha mesmo pelas imagens. Quando eu fiz a tese do Taunay... não, 

quando eu fiz A Longa Viagem da Biblioteca dos Reis, eu fiz uma exposição aqui na 

Biblioteca Nacional (que abriu aquele espaço na rua de trás), e foi uma exposição muito 

bonita porque a Biblioteca disponibilizou, para que o público visse, todos os incunábulos, boa 

parte do que veio nessa coleção dos Reis, na época de Dom João. Com o Taunay, eu ganhei a 

bolsa Guggenheim e a bolsa Guggenheim me permitiu viajar para todos os lugares onde havia 

obras do Nicolas-Antoine Taunay. Então, eu fui à França, à Versailles, fui à... ele tinha obras 

na Itália, ele tinha obras no Louvre, ele tinha obras na Argentina. Eu fui a todos os lugares 

onde o Taunay esteve. Foi muito importante. E eu pedi se eu poderia fazer uma exposição, o 

pessoal da bolsa Guggenheim aprovou imediatamente e eu abri uma exposição - tive também 

patrocínio - que foi a exposição sobre o Taunay, aqui no Museu de Belas Artes e na 

Pinacoteca do Estado de São Paulo. Então, eu já começava a ir fortemente por essa área. Fiz 

uma exposição com o Boris Kossoy, sobre fotografia, que foi um grande sucesso, porque ela 

abriu um pouco antes do vestibular e a gente contava a história do Brasil a partir do começo 

do daguerreótipo só com imagens. E depois eu fiz o Histórias Mestiças, que aí foi a minha 

virada, porque eu estudava já a Adriana Varejão, há muitos anos... estudava não, a Adriana 

que me escolheu, eu sempre digo isso, não fui eu que a escolhi. 

C. C. - Mas escolheu, como assim? 

L. S. - Ah, é bem assim, eu conto isso no livro, que chama Pérola Imperfeita: a história e as 

histórias de Adriana Varejão. Porque eu tomei uma ponte aérea para vir para o Rio, vi uma 

família bonita (uma mãe, um pai e a sua filhinha) e fiquei na minha e sentei. Eles entraram, 

sentaram, eu sentei atrás e, como todo acadêmico, a gente sempre usa uma ponte aérea para 

poder ler, acabar um ensaio que não acabou, ler um livro. Estava totalmente concentrada e a 

Adriana virou para trás, olhou para mim e falou: "você é Lilia Schwarcz? Eu li o Espetáculo 

das Raças e eu quero que você escreva um artigo para um catálogo que estão fazendo a meu 

respeito". Eu lembro que, na época, eu falei: "olha, você deve estar enganada. Eu sou a Lilia 

Schwarcz, mas eu não tenho nada a ver com arte". Ela falou: "tem, porque...". E aí foi uma 

história muito engraçada, porque eu achei que ela tinha gostado do meu trabalho, mas na 
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verdade ela atribuiu ao Espetáculo das Raças uma coisa que eu não digo, ou seja, que a 

Maria Guadalupe via com os olhos... Uma viagem da Adriana. Mas eu sei que eu escrevi o 

artigo, que chamava Ladrilhar, Varejar. Ficou bem bonito, sobre a obra dela. Eu falei: "olha, 

eu vou escrever o seu artigo, se você... eu vou lá no seu estúdio, você vai me dando aula, eu 

vou ver você trabalhar, quero ter acesso a tudo o que você faz...". E aí, quando a gente 

acabou, quando esse catálogo foi publicado pela Cobogó, a Adriana falou: "Eu queria que 

você escrevesse um livro sobre a minha obra". Eu falei: "Olha, Adriana, eu não sei fazer 

isso". Aí ela falou: "então, vamos conversar". E a gente conversava. Nós conversamos 

durante cinco anos. E aí saiu esse livro. E foi a Adriana que me apresentou ao Adriano 

Pedrosa. Ela falou: "vocês precisam se conhecer, vocês têm tudo a ver e tudo mais...". E com 

o Adriano Pedrosa, nós começamos a ficar amigos. Fizemos a exposição Histórias Mestiças 

no Instituto Tomie Ohtake. O Adriano, logo depois dessa exposição (e também porque ele fez 

outra do Leonilson), ele passou a ser diretor artístico do MASP e aí ele me chamou para 

trabalhar no MASP e lá no MASP eu sou curadora adjunta para histórias e narrativas. Então, 

eu brinco que, como curadora, eu sou uma boa historiadora. Mas todo o projeto do MASP 

agora, não sei se vocês estão acompanhando, se articula em torno da ideia de Histórias. 

Então, nós fizemos o Histórias da Infância, depois fizemos o Histórias da Sexualidade, 

Histórias Afro-Atlânticas e agora abrimos, esse mês, o Histórias das Mulheres. Então, o 

projeto de Histórias é muito central no modelo curatorial que foi aberto por essa equipe. Mas 

então é um pouco essa a história das imagens. 

C. C. - Que ótimo.  

S. P. - Eu queria perguntar uma coisa um pouco mais geral. Você começou a dar aula em 86-

87, mais ou menos, na Unicamp. 

L. S. - Foi. 

S. P. - E aí, depois na USP. E a impressão que eu tenho (eu sou de São Paulo também, enfim, 

estudei na USP) é que, naquela época e até o início dos anos 2000, fim dos anos 90, ser 

professor da USP era uma coisa assim... dava um status... 

C. C. - Olimpo. 

S. P. - Imenso... 

C. C. - Entrou para o Olimpo. 

S. P. E eu tenho a impressão de que isso diminuiu bastante ao longo dos últimos anos. Você 

compartilha isso? O que você pensa disso? 
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L. S. - Olha... 

S. P. - Não da USP especificamente. Deixa eu falar melhor. Mas principalmente do fato de 

que o salário de professor universitário, nos anos 80 e 90, era muito acima do que é hoje, em 

universidades públicas.  

L. S. - Então, Sérgio, eu já convivia com essa outra realidade que era a realidade editorial. 

Então, para te dar um exemplo, quando eu comecei a dar aula na USP, o Luiz, de alguma 

maneira, não tinha - agora tem um diretor financeiro - não tinha um CFO, então a gente 

calculava o salário dos editores a partir do meu salário. No começo, eu ganhava mais que os 

editores. Depois eu passei a ganhar igual aos editores. Depois eu passei a ganhar muito pior 

que os editores. Então, eu pude acompanhar, comparativamente, essa que foi uma queda 

salarial, mas que também foi uma queda de prestígio. Quer dizer, quando eu me formei e 

comecei a dar aula... Quando eu comecei a dar aula, os professores já não estavam com essa 

bola toda não. Mas os meus professores - era época da SBPC e tudo mais - então os 

professores acadêmicos tinham uma moral, tinham uma inserção na sociedade muito grande. 

Quando eu fui dar aula, eu penso que já estávamos em queda, já não era mais... eu não acho 

que os professores brasileiros tinham essa moral, que os professores que vinham de fora 

tinham - se você pensar num Hobsbawm, se você pensar num Peter Gay, pensar num 

Ginzburg, numa Susan Sontag (que teve uma carreira diferente, mas vamos lembrar alguns 

dos casos), 

C.C. – Darnton 

L.S. - Robert Darnton (nossa, que é um amigo querido até os dias de hoje, meu e do Luiz), 

enfim, Carl Schorske (que veio ao Brasil e tudo mais), então, a gente já... Eu penso que os 

professores brasileiros já não tinham essa moral toda e que caiu cada vez mais, sobretudo, 

com a polarização ideológica que a gente vai vivendo agora, né. E a opção pela academia, 

você sabe tão bem como eu, deixou de ser uma opção tão viável como era antes. Eu lembro 

que todos os meus professores puderam comprar casa própria, tinham casa própria. Lembra, 

nos arredores da USP, casas muito bonitas?  

S. P. - Muitos no Jardins também. 

L. S. - No Jardins também. O Boris Fausto, que era outro professor querido, com aquela casa 

linda, modernista, do lado. Enfim, o professor Ernst Hamburger, com quem eu trabalhei 

(esqueci de falar que eu trabalhei com ele no Museu de Ciências lá na USP, que ele fazia de 

uma forma muito incrível). Então, acho que nós fomos perdendo esse prestígio. Então, eu vi o 
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prestígio cair grandemente. E até mesmo na editora, eu diria. Porque houve um momento, na 

editora, que, quando, na reunião editorial - que a gente continua fazendo para decidir (agora 

eu não tomo mais tanto parte), que a gente faz para decidir que livros vamos publicar ou não -

, houve um momento que você dizia "esse livro é acadêmico" e era um grande elogio.  

C. C. - Hoje é xingamento. 

L. S. - Hoje, se a pessoa fala "esse livro é acadêmico", é para ele não entrar. 

C. C. - Não entrar. 

L. S. - Então, acho que essa é uma mudança muito evidente, muito evidente.  

C. C. - Agora, Lilia, voltando a um outro tema que você mencionou: você não foi fazer 

doutorado fora, nem sanduíche, mas você, depois, passou a viajar bastante pelas 

universidades, convites e tal, e já tem aí vários anos que você é professora visitante em 

Princeton, não é? Você estava dizendo antes no almoço que vai duas vezes por ano. Fala um 

pouco dessa tua experiência internacional já pós-doutorado. Após o doutorado, na verdade. 

L. S. - É, foi logo após o doutorado. A primeira eu fui... O primeiro lugar que fui para fora foi 

para Leiden. Eu nunca fui com bolsa brasileira, sempre fui com bolsa... sempre fui convidada. 

Eu sempre achei que era possível. Então, eu fui primeiro para Leiden, que foi uma 

experiência muito interessante, já dando aula. Depois de Leiden, eu tive uma bolsa para ir 

para Oxford, no Center for Brazilian Studies.  

C. C. - Com o Leslie Bethell. 

L. S. - Com o Leslie Bethell. Foi uma experiência fundamental. Eu expliquei, era quando eu 

comecei a escrever o livro do Taunay e o Leslie tinha esse grupo, mas as palestras tinham 

que... eu lembro que ele dizia que todas as nossas palestras e comunicações precisavam ser 

em inglês, porque ele não queria que o Centro fosse enquistado. Depois, na mesma época que 

eu ganhei a bolsa Guggenheim, eu ganhei uma bolsa para trabalhar em Brown. Eu estava 

fazendo também a pesquisa do Taunay e eu escrevi todo o primeiro capítulo sobre os 

viajantes. Eu li todos os viajantes que o Taunay leu no Brasil e li na primeira edição. Foi 

muito interessante para ter uma ideia de dimensão, de volume. Então, eu tive essa bolsa em 

Brown, na biblioteca de Brown, para ser mais verdadeira. De lá, quando eu fui convidada 

para ser uma Tinker, em Columbia. 

C. C. - Em Columbia. 

L. S. - Isso porque a Guggenheim dá muito prestígio e tudo mais. Então, eu fui para 

Columbia e dei aula lá quatro meses e quando eu estava lá em Columbia, eu dei uma palestra 
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em Princeton. O Antonio Sérgio Guimarães estava dando aula lá e me convidou, eu conheci o 

Pedro Meira, que era professor lá, e gostei muito da Universidade. Nessa época, o Sérgio 

Miceli fez uma... teve um braço da pesquisa que era para estudar... que é isso que vai sair 

agora quer é Memorialística Latino-americana e eu era... sempre fui no IDESP o século XIX. 

É muito engraçado, todo mundo do século XX: "ah, século XIX, é ela, vai fazer". Que é 

também a minha fama com os alunos na aula trote. Eles sempre brincam "ela dá aula 

direitinho, chega na hora, é só ir na hora, mas toda vez que ela falar 'no nosso século' é o 

XIX'. Então, é uma brincadeira que eles continuam a fazer. E aí, nesse seminário do Sérgio 

Miceli, eu conheci duas pessoas fundamentais: o Arcadio Díaz Quiñones, que é... ele até tem 

um livro que saiu agora pela Companhia, um compêndio de ensaios sobre a arte de bregar, 

que é, assim, um Antonio Candido de Porto Rico (não falei do Antonio Candido que teve 

também um papel fundamental comigo na editora, nós tivemos uma coleção de documentos 

brasileiros, mas enfim...), o Arcadio era essa pessoa, muito amigo do Roberto Schwarz, que 

também era uma pessoa muito importante, foi também muito importante na minha formação 

e na Companhia das Letras; e eu conheci também um historiador chamado Jeremy Adelman. 

Fiquei muito impressionada com essas duas pessoas e quando eu voltei de Columbia, eu tinha 

me prometido que eu iria para a França, que era onde eu imaginava que eu faria a minha 

carreira, faria essa ligação, até por conta de língua, até por conta da família e tudo mais, e de 

proximidade com o tipo de Etnologia, o tipo de História que eles fazem lá e tudo mais. E aí o 

Pedro Meira me convidou. Eu lembro que eu falei para ele: "não vou", porque eu prometi que 

não ia. Desliguei o telefone e falei assim: "ô Pedro, o Arcadio Quiñones Díaz e o Jeremy?". 

"Tão". Eu falei: "então, eu vou". Aí eu fui para lá como visiting professor, me dei muito bem 

lá e voltei. E eles estavam abrindo um lugar que chamava... uma posição que chamava Global 

Scholar, que é uma pessoa que é... que você, durante quatro anos, renováveis por mais quatro 

anos, você tem uma... você vai frequentemente dar cursos, participa de palestras. E aí eu 

ganhei essa posição de Global Scholar e, quando acabaram os meus oito anos, eles 

perguntaram se eu seria uma visiting professor permanente. Então, desde então, agora são 

onze anos que eu estou em Princeton. Eu fui diminuindo o meu tempo de permanência lá, 

porque ficou muito pesado. Nesse meio tempo eu fui também para a École, fiz o desejo, dei 

um curso na École um tempo, que foi muito bom para mim também. E aí eu tenho essa 

posição, porque eu sou uma... Durante esses anos, eu também fiz um convênio USP-

Princeton, que não valia só para Ciências Humanas (vale ainda), mas vale para todas as áreas, 
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então a gente tem lá gente da Física, da Química, da Engenharia, da Arquitetura, da 

Antropologia, da História, das Letras. Então, foi um convênio muito importante, porque acho 

que isso era parte do meu papel como Global Scholar, você animar as relações entre as 

Universidades, e continuo... Agora, eu sou... para vocês entenderem, é uma coisa, é um 

privilégio porque, como eu tive esse acordo com a USP (a USP me permitiu que eu 

mantivesse essa posição), mas começou a ficar muito difícil porque eu não tinha férias. O 

jeito de eu dar aula lá e cá era eu usando... 

C. C. - As férias. 

L. S. - As férias. Era a única maneira de fazer. Então, era assim: eu voltava e no dia seguinte 

eu estava dando aula em um curso super diferente, totalmente... Aí, eu... Agora, eu tenho uma 

posição que eu sou funcionária de lá - é inacreditável, eu recebo todos os meses, eu até fui lá 

no Treasure para falar "olha..." (morrendo de medo que eles iam me fazer pagar tudo de 

volta), falei "olha, há um engano aqui, porque eu só vou dois meses: um mês em um semestre 

e outro mês no outro". Estava atrapalhando muito a dinâmica da casa, a dinâmica... E aí eles 

fizeram esse arranjo para que eu fosse menos. Eu atendo quando... Por exemplo, agora em 

julho, Princeton teve um Brazil Lab, então eu acolho as pessoas, recebo e cuido e trato junto. 

Mas é uma posição muito privilegiada, que eu considero muito privilegiada. 

C. C. - Embaixadora acadêmica. 

L. S. - É uma espécie da embaixadora, de embaixatriz. E eu vou, agora eu vou em novembro, 

então fico de novembro a dezembro, depois vou de novo e fico de fevereiro a março. Então, 

isso foi uma forma de compatibilizar a USP com Princeton e também a família, que é um 

elemento, como vocês estão vendo, muito importante da minha família, da minha vida, é 

acadêmica. 

C. C. - Muitos detalhes, não é? Tá bom, Lilia. Você mencionou, na resposta à pergunta do 

Sérgio, essa, vamos dizer, perda não só salarial, mas de prestígio, posição dos professores e 

tal e mencionou, falou uma coisa: “principalmente nesses últimos anos de polarização 

ideológica”, que afetou muito a vida acadêmica, universitária. E acho que tem a ver, 

diretamente, com o seu livro (me corrija se eu estiver errado) que é sobre o autoritarismo 

brasileiro, deste ano, que você está falando sobre ele. Hoje a aula magna aqui na nossa pós-

graduação também vai ser sobre ele. E não sei de que forma você quer entrar nesse contexto, 

mas acho que é inevitável, não é? De que as Ciências Humanas, em geral, se viram agora 

sobre, sob um tipo de acusação e de ataque que não era normal antes, vamos dizer. E para 
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fora do ambiente acadêmico. Por mais ideologizado que fosse, mas uma coisa de que "não 

tem relevância". Temos o tweet do presidente sobre Filosofia e Sociologia, mas Ciências 

Humanas em geral.  

L.S. – Ah, sim.  

C. C. - Quer dizer, isso como indicativo de um clima novo, vamos dizer. Como é que você 

está vivendo, percebendo esse contexto e as Ciências Sociais, incluindo a História, esse 

ambiente acadêmico nesse contexto? 

L. S. – Eu penso que essa minha convivência com a academia nos Estados Unidos me ajudou 

a tirar uma espécie de satanização que existe sobre a figura do intelectual público. Acho que, 

nos Estados Unidos, você tem uma valorização muito grande dessa figura do intelectual que 

sai do seu lugar, se mantém no seu lugar, mas que tem uma face pública muito forte. Aqui no 

Brasil, nós temos - satanização acho que é forte demais - mas nós temos um problema em 

relação a essa figura. Eu, por conta da convivência com o ambiente da editora, primeiro eu 

sempre fui muito partidária da ideia de escrever bem, ou seja, de que é possível escrever com 

complexidade, mas escrever bem. Robert Darnton, que você mencionou, sempre foi meu 

grande mestre. E ele dizia: "comece com um caso". Se vocês olharem, eu sempre começo 

com um caso. Ele falava: "assim você ganha o seu leitor e você vai embora com isso tudo". 

C. C. - Mas isso nem todos os cientistas sociais pensam assim.  

L. S. - Nem todos. 

C. C. - O Bourdieu, ele achava que tinha que ter uma linguagem diferente da linguagem do 

senso comum.  

L. S. - E eu penso que ambos têm razão. Quer dizer, eu sempre publiquei... Eu sou uma 

pessoa da academia, fiz todos os rituais da academia (mestrado, doutorado, livre-docência, 

titularidade, colaboro nas revistas acadêmicas), então, eu acho que a academia tem um lado 

muito importante, mas eu acho que… Talvez essa minha face com a editora me fez conviver 

muito com outras áreas e com outras possibilidades. Eu, muito jovem, fiz os livros em 

quadrinhos com o Angeli e o Miguel Paiva, que foram um sucesso, e que eu não mostrava 

para meus colegas e meus professores. Sempre tive essa divisão. Depois, eu fiz o... muitos 

anos depois, quando eu terminei a titularidade (acho bem significativo), eu logo fiz A Longa 

Viagem da Biblioteca dos Reis, fiz a primeira exposição e fiz o Brasil: uma biografia, junto 

com a Heloisa Starling, que já era um livro com uma pretensão de grande público, um livro 

que vai muito bem e que já tinha essa pretensão. Imediatamente depois, eu fui convidada a 
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escrever no jornal Nexo, que me deu um treino muito importante, ou seja, como que você 

pode escrever a cada duas semanas e não afastar o seu leitor, fazer o leitor se enamorar da 

academia. Eu sempre gostei dessa coisa de... Também, porque, do outro lado, essa caricatura 

do intelectual acadêmico, cheio de teia de aranha, que só fala entre si, num porto seguro, 

começou a ficar mais forte, começou a ficar mais... Eu fiz uma coisa totalmente escondida da 

academia, que foi aquele programa de História, o Era uma vez uma História, com o Dan 

Stulbach, que foi um grande sucesso. Você viu isso? 

C. C. - Não, não... 

L. S. - É, os professores de História, todos viram, todos comentam e tudo mais. E eu fui 

enveredando por essas áreas. O MASP também é uma experiência muito importante. O 

Adriano Pedrosa, eu sempre tenho muito... Ele fala assim: "eu não sei porque você adora 

colocar tela feia na parede, eu não quero colocar tela feia". Eu falo: "mas é um documento 

importante". E ele sempre me diz: "uma exposição não é uma tese na parede, Lilia, é também 

os textos..." Aí, eu comecei a ser mais generosa com os textos. Imagina eu, fazendo Histórias 

da Sexualidade, abrindo textos, com todos os meus colegas. As colegas feministas, agora no 

Histórias das Mulheres. Então eu sempre, já fico... o MASP foi um laboratório mesmo para 

mim. E aí eu tinha um Instagram, tenho há pouco tempo, tinha começado acho que foi em... 

acho que eu comecei em maio de 2018, forçada pelo Adriano Pedrosa, que falava assim "não 

é possível que você não saiba usar o Instagram, a gente tem que dividir as exposições, a 

gente tem que tentar...". E se vocês pegarem o começo, ele era totalmente voltado para 

questões de arte e para fotografia, eu sempre estudei muita fotografia e passei a fazer muita 

fotografia também, a fotografar muito. Quando a gente foi chegando no processo eleitoral de 

2018, eu comecei a ficar muito preocupada com a polarização e tudo mais, e passei a fazer 

posts sobre política mesmo. O Instagram subiu loucamente, eu não tinha noção do que era. 

Até comentei com o Celso que eu comecei a receber também mensagens de pessoas 

contrárias às minhas ideias, que eu logo aprendi - nós não estamos acostumados a isso, a ter 

esse tipo de crítica. Eu lembro a primeira vez que eu levei um comentário, sempre com Caps 

Lock, com letras maiúsculas e com vários daqueles símbolos que eu não sei entender, 

bandeira... 

C. C. - Mensagem de ódio, você diz? 

L. S. - É, uma coisa assim: "sua esquerdopata, sua burra esquerdopata!". Eu lembro que eu 

fiquei chocada e eu comecei a responder para essas pessoas com muita educação, com muitos 
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dados, pedindo pelas fontes dessas pessoas que falavam coisas malucas assim... E eu não 

sabia que os comentários eram... que todo mundo podia ler os comentários, até que um dia a 

minha filha falou "mãe, você está mandando muito bem nos comentários". Eu falei: "você leu 

esses comentários como?" [riso]. Ela falou: "eu e a torcida do Flamengo estamos lendo os 

comentários". E aí foi crescendo essa parte do Instagram. E tanto no Nexo como no 

Instagram... Como no MASP, eu tinha uma atuação política, pensando Política em termos 

amplos, muito fortes, e quando eu passei a escrever também no Nexo constantemente, 

declarei voto, no Instagram e tudo mais, também uma atuação muito forte por políticas de 

cotas, que a gente não comentou, que é uma coisa que não deu tempo, essa área de questão 

racial, que sempre foi muito forte na minha carreira. E aí a editora encomendou um livro para 

vários autores, que saiu no dia 1o de janeiro, que chamava Democracia em Crise... 

S. P. - Em Risco. 

L. S. - Em Risco. Não, em Crise, eu acho. 

S. P. - Crise mesmo? Desculpa. 

L. S. - Pode ser Risco, pode ser, eu não tenho medo de errar. Será que é Risco? Enfim... 

C. C. - Crise e risco estão muito próximos. 

L. S. - Está parecendo, não é? E aí, eles pediram para que eu fizesse um capítulo e eu 

entreguei isso que era uma pílula do que virou o Sobre o Autoritarismo Brasileiro. Essa era a 

época dos Instant Books. 

C. C. - Que é um livro sem rodapés, sem notas de rodapé. 

L. S. - Totalmente. E aí o pessoal da editora veio, enfim, - parece que é uma coisa fora, mas 

dessa vez eu não tomei parte mesmo - eles me chamaram para uma reunião e falaram: "olha, 

acho que isso aí dá um livro inteiro, mas vocês têm que fazer um Instant Book". A gente, nós 

da academia, a gente nunca faz um livro... Já o "Brasil: uma biografia" foi um recorde, que eu 

e a Heloisa escrevemos em duas, mas escrevemos em três anos. Imagina. Foi muito rápido. 

"Não, esse livro tem que sair muito rápido" e não sei o quê... E eles me disseram: "basta você 

juntar os seus artigos do Nexo que você já tem um livro". Mentira, não é? Porque ninguém 

tem um livro juntando artigo. Aí eu comecei a escrever, ao mesmo tempo que eu publicava os 

meus posts. E o livro é uma resposta intestinal, uma resposta ao autoritarismo. A tese que eu 

desenvolvo no livro não é nova para nós, talvez é nova para o público que o livro vai 

alcançando, que é que nós sempre fomos autoritários. E a pergunta de fundo é: por que é que 

nós sempre gostamos de nos apresentar, de nos representar como pacíficos e harmoniosos 
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quando as estruturas autoritárias sempre fizeram parte das nossas raízes, das nossas 

estruturas. Eu dividi o livro... Eu brinco que o livro é "quase tudo o que você queria saber 

sobre a história do Brasil e nunca perguntou", porque eu dividi em raça, escravidão e racismo 

(o exemplo que eu trato na primeira parte é vinculado à questão racial); passei a falar de 

mandonismo, patrimonialismo, corrupção, violência e desigualdade social e intolerância. 

Muitos temas novos para mim, eu estudei muito. E usei o recurso que eu uso nos Instagram, 

para os meus comentários: para a parte contemporânea, entrar com muitos dados e com 

muitas pesquisas cruzadas, com o objetivo de falar de que lugar eu falo. Eles me 

encomendaram um livro sem notas, porque o suposto é que as notas assustam um leitor mais 

médio. O livro vendeu... foram publicados até agora, o livro saiu em meados de maio, foram 

publicados 32 mil exemplares, o que para mim é uma loucura. E eu sei que o meu público é 

muito jovem. Quando eu digo jovem, é um público de ensino médio e faculdade. Tem 

também vários colegas, os professores que estão adotando. Mas está pegando um público que 

é um público que se sente um pouco órfão, depois da eleição de 2018. Um público que quer 

entender mais o que está acontecendo, quer ter vocabulário, quer ter opinião, quer formar 

opinião. Então, acho que esse livro culminou um pouco com uma perspectiva que eu... mas 

que eu não quero deixar de... ao mesmo tempo eu continuei com a minha produção 

acadêmica, publiquei o Dicionário da Escravidão e Liberdade, junto com o Flávio Gomes; 

estou em um projeto grande com o Flávio Gomes agora, que é uma Enciclopédia Negra. 

Então, eu tenho tentado mostrar como... não sei se com sucesso, mas como uma perspectiva 

não precisa incomodar a outra. É também uma tentativa de mostrar como a academia tem 

muitos instrumentos para lidar com a nossa realidade e para conversar com públicos 

diferentes, para além do nosso público acadêmico. 

C. C. - É o lado de intelectual pública? 

L. S. - Oi? 

C. C. - É o lado de intelectual pública? 

L. S. – Não sei se é exatamente intelectual pública, como se faz nos Estado Unidos, em que a 

inserção é imensa mesmo. 

S. P. - Em quem que você está pensando quando você fala nos Estados Unidos? 

L. S. - Por exemplo, o Jeremy Adelman, que tem um curso, não sei se você sabe, um curso 

online que é para milhares de pessoas. Um curso de História Global e que ele fala com um 

público imenso. Mesmo se você pensar no Robert Darnton, o Darnton sempre escreveu no 
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New York Times, tem um irmão jornalista, e ele tem para si que essa face dele como um 

intelectual que vai às mídias e não fica só... é uma face muito importante. Agora, uma coisa 

que chama muito a atenção: em geral, são intelectuais homens que fazem esses livros. E eu 

fui muito... É impressionante como é o machismo e a misoginia da sociedade brasileira, 

porque, não uma vez, nem duas, nem três, eu fui... jornalistas me perguntavam como eu me 

sentia como mulher escrevendo um livro de interpretação do Brasil. 

S. P. - É mesmo? 

L. S. - Uh... Em uma entrevista que eu fiz agora, em Belo Horizonte (não vou dizer quem foi 

o repórter), talvez fez a melhor entrevista sobre esse livro, Sobre o Autoritarismo, eu achei 

sensacional. A primeira pessoa que me perguntou porque que eu não cito Bolsonaro. Ele 

sabia porquê, que era justamente a ideia de que a minha questão não é criar uma... falar que 

Bolsonaro é um sintoma e não é a razão, e é preciso lidar com a razão também, com as causas 

e não só com a consequência. Mas a última pergunta desse escritor, desse jornalista (tão 

inteligente, repito), foi uma pergunta sobre o Luiz, como eu me sentia diante de um incidente 

que aconteceu com o Luiz, na Flip, e tudo mais, e eu falei "eu vou lhe responder e eu lhe 

acuso de machismo explícito. Você vai fazer a minha última pergunta como esposa, não é 

como intelectual". E na entrevista eu tinha chamado muita atenção de como o brasileiro 

costuma negar o conflito (o racista é o outro, o machista é o outro, o misógino é o outro), e eu 

falei: "olha, você apenas confirmou a minha tese de como machistas somos todos". Então, eu 

estou te dizendo um exemplo da minha semana passada. 

C. C. - Como é que ele ficou? 

L. S. - Ele ficou... Ele é uma pessoa muito bacana e ficou arrasado. Eu falei: "você pode 

publicar e agora eu vou lhe falar como eu me sinto em relação ao evento em off, mas você, 

por favor, publique essa primeira parte". E ele não publicou. Ele ficou arrasado. 

C. C. - Eu ia perguntar sobre isso, já não vou perguntar... Estou brincando! 

L. S. - Pode perguntar. 

C. C. - Estou brincando. 

L. S. - É que uma coisa é a coisa pessoal, a outra coisa é quando você está fazendo uma 

entrevista sobre um livro.  

C. C. - Claro. 
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L. S. - Aqui a gente está misturando, justamente, esferas públicas e privadas. Mas ele estava 

me fazendo uma entrevista sobre um livro. E eu acho muito significativo que mulheres 

recebam essa pergunta e não os homens. 

S. P. - Para o homem nunca. 

L. S. - Aposto que nunca perguntaram para o Boris Fausto, que é um professor meu, querido, 

eu sou a editora dele, então posso falar de coração, mas nunca (eu até perguntei a ele), nunca 

perguntaram a ele como ele se sentia como homem de escrever uma história do Brasil. E para 

mim perguntaram. Falam assim: "ah, então o seu livro, por ser de mulher, por isso que você 

tem tanto essa parte cultural, é tão importante". Eu falei: "não, é porque eu acredito que a 

cultura... não são só mulheres que estudam cultura". Mas é impressionante... 

S. P. - Eu nunca imaginaria alguém perguntando isso. É muita ingenuidade. 

L. S. - Uh... É porque você não está no corpo de uma mulher. 

S. P. - Exatamente. 

L. S. - Elas imaginariam. É impressionante, impressionante. 

S. P. - Agora, desculpa, só mais uma coisinha do livro. Lendo o Sobre o Autoritarismo 

Brasileiro, me pareceu uma coisa ambígua que é o seguinte: você tem um óbvio pessimismo 

com relação aos tempos atuais. No entanto, muitos dos dados que você cita, do Brasil pós-88, 

são inegavelmente positivos – sociais né- , da educação, saúde etc. etc. E eu acho que a 

inclusão... Você fala muito do ataque às minorias etc. etc. Acho que está... não está errada. 

Mas houve muitos avanços recentes também, que eu não sei se em outros países que saíram 

de uma situação semelhante à nossa têm tido, a Lei Maria da Penha etc. etc. etc. No fim das 

contas, a minha pergunta é: você é mais otimista ou pessimista? 

L. S. - É uma ótima pergunta. Eu me bati muito com essas questões. Quando eu falo da 

questão racial, eu faço toda uma longa reflexão sobre as várias leis de inclusão racial, 

começando com Zumbi dos Palmares e terminando na lei que inclui religiões e cultura afro-

brasileira nas escolas. Quando eu trato da... Até o final, na conclusão do livro, eu chamo 

atenção como o Brasil melhorou em alguns dos seus índices. Então, eu não nego isso. Mas, 

não sei se você leu o artigo do Fernando Calazans hoje, na Folha de São Paulo... 

C. C. - E termina com Guimarães Rosa. 

L. S. - E termino com Guimarães Rosa. 

C. C. - Que precisa ter coragem, que a vida quer coragem. 

S. P. - Que “o que a vida quer é coragem”, uma frase que a Dilma adora, ela cita toda hora. 
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L. S. - É? "O que a vida quer da gente é coragem"? 

S. P. - É o título da biografia dela, autorizada. 

L. S. - Da biografia autorizada? Eu não li. É a que saiu quando? Não li. 

S. P. - Faz tempo. Vendeu super mal, mas enfim. 

L. S. - É, eu não li. Mas, enfim. Eu tenho uma... Eu acho o contrário: que eu sou uma grande 

otimista, mas que eu venho me desapontando muito com esse país. Quando a Heloisa e eu 

escrevemos a conclusão do Brasil: uma biografia, nós escrevemos lá que a República ia 

muito mal no Brasil, mas que a democracia tava muito bem, porque a República ia mal, 

justamente pelos casos de feminicídio, pelos casos de misoginia, pelos casos de exclusão 

racial, pelos problemas que a população LGBTTQ tem, pelos problemas com os povos 

indígenas. E a gente dizia lá que a democracia ia muito bem porque as instituições estavam 

muito fortalecidas, achávamos eu, nós. E depois, quando nós fizemos a... O nosso livro foi 

sair na Penguin, em UK e na Farrar, Straus and Giroux nos Estados Unidos, os editores, com 

razão, nos pediram um novo posfácio, porque o nosso não incluía o impeachment da Dilma, 

não incluía nada disso. E a gente diz lá, foi até uma discussão boa com a Heloisa Starling, 

que deu a outra aula magna aqui... 

C. C. - A última. 

L. S. - A última. 

C. C. - Quer dizer, você é a sucessora dela. 

L. S. - Sou a sucessora dela, estávamos comentando isso. 

C. C. - Estamos bem servidos, você pode ver, não é? 

L. S. - Vocês verão ainda, não pode ver antes. Que a República ia muito mal, que a 

Democracia ia muito mal, justamente porque depois disso nós vimos como era... Ou seja, o 

agigantamento do judiciário em detrimento de outros poderes, agora, enfim, eu não tinha... O 

governo Bolsonaro havia começado naquele contexto. Eu assino... Mas não tanto, não é? Eu 

assino o livro de março e os dados de março já eram dados que mostravam isso que Fernando 

Calazans comprova hoje, que a desigualdade social no Brasil piorou. Então, eu acho, Sérgio, 

que o Brasil, e acho que esse é o tom do livro (bacana que você fale de uma contradição), eu 

acho que o Brasil é um país paradoxal e ambivalente, porque é o país que tem a maior parada 

gay, mas é o país - entre aqueles que têm esses dados abertos, nós não temos para todos os 

países - mas é o país que pratica sucessivamente a maior quantidade de crimes contra a 

população LGBTTQ. Mais ainda, Sérgio, uma coisa que me preocupa, me pasma muito: nós 
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não temos uma instituição que possa aferir a violência contra a população LGBTTQ. E eu 

sempre acho que isso é um dado muito significativo de como nós negamos, denegamos a 

violência contra essas populações. Feminicídio: nós temos a Lei Maria da Penha, mas o termo 

feminicídio só apareceu na nossa legislação em 2015. 

S. P. - E em outros países?  

L.S. – Em outros países...  

S.P. - Será que é melhor isso? 

L. S. - É melhor. Se você comparar - eu faço comparações no livro, estão os dados no livro - 

com a América Latina. Se a gente pensar em educação. O Brasil teve ganhos consistentes nos 

trinta anos, vamos dizer, se não de uma democracia completa, mas de uma democracia plena. 

Se você pegar os dados que eu peguei, os dados da educação mesmo, e comparar de que 

maneira o Brasil investe parte consistente do seu PIB em educação; compara com a 

Argentina, compara com o Chile, compara com o Peru, com a Bolívia: a gente perde de 

lavada. Então, enfim. O que me impressiona são esses paradoxos. Se eu pensar em relação à 

população negra, os dados de discriminação racial são dados terríveis. Você viu que eu 

coloco números lá de guerra civil. Só em 2019, até o momento que eu assinei o livro, eram 30 

mil mortos. Estou falando de jovens negros da periferia, com categorias do IBGE. Então, eu 

penso que são dados muito fortes, que falam dessa violência, que é, todos concordamos, que 

ela é epidêmica. Se você considerar os dados que a Organização Mundial da Saúde chama de 

"Violência Epidêmica". Então, essa ambiguidade do Brasil, essa ambivalência brasileira, me 

impressiona muito. Mas a questão, de novo, é muito boa. E quando eu cheguei à conclusão, 

eu estava chegando naquele junto da conclusão e eu parei e pensei "gente, que raios de 

mensagem eu quero dar", não é? E aí eu terminei com a ideia de que crise quer dizer decisão. 

Ou seja, que está na mão da gente, está na mão... que a sociedade civil brasileira já provou 

que em momentos muito fortes ela se manifestou e teve um papel fundamental para retardar 

em dez anos a ditadura militar, não foi muito, mas dez anos são dez anos, para... Então, acho 

que a resposta virá da sociedade civil. Então, o livro é pessimista, porque os dados que eu fui 

colhendo são tremendamente pessimistas. E os dados da intolerância, que não é só uma 

intolerância religiosa, que nós falávamos, mas é uma intolerância social, é uma intolerância 

de classe, é uma intolerância de gênero, é uma intolerância de geração, são dados muito 

gritantes. No fundo, a questão era essa: por que que nós gostamos sempre de dar essa nossa 

face mais progressista, mais harmoniosa, quando os nossos dados - vamos falar do Atlas da 
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Violência, vamos falar dos dados que nós possuímos - nos sinalizam o oposto. E temos 

também, eu sempre penso que nós temos uma Constituição muito complexa, imensa. Mas é 

muito impressionante que essa nossa Constituição de 88 nunca tenha lidado com o tema da 

reparação. Esse é um outro paradoxo nosso. Que tipo de reparação? Reparação racial, por 

exemplo. E eu não me refiro apenas e tão somente à reparação pecuniária, me refiro a uma 

reparação cultural, educacional, de populações que foram sistematicamente prejudicadas. A 

gente sabe que educação nunca foi um projeto nacional. Educação sempre foi um projeto para 

poucos, num país em que os escravizados não podiam ser educados para evitar rebeliões. 

Então, não podiam entrar na escola, para evitar rebeliões. Então, acho que termos leis 

avançadas não significa que tenhamos a vontade política de cumpri-las. Ao contrário, os 

dados de feminicídio no Brasil estão crescendo e nunca pararam de crescer. Você dizer: 

"bom, é porque antes havia subnotificação e agora tem". Mesmo assim, continuamos a ter 

dados inacreditáveis. Peguem, por exemplo, a representação feminina no nosso Congresso. 

Quer dizer, que é absolutamente díspar, em relação à realidade brasileira. Pegue a 

representação de negros no nosso Congresso. Agora, a gente pode consolidar dados do IBGE 

e dizer que 55% da nossa população é composta por negros e pardos, que não têm uma 

representação política nem próxima... 

S. P. - E a gente se refere a eles como "minoria". 

L. S. - Nós os chamamos de "minorias". Isso para não falar da questão indígena, que é uma 

questão gritante, sempre foi e está muito pior agora. Basta ver como, no livro, eu tive que 

refazer o livro várias vezes (sobretudo por isso que eu datei o livro, não só por causa disso, 

mas também), que a FUNAI esteve em litígio sempre. A FUNAI, que historicamente pertence 

ao Ministério da Justiça, teve uma discussão imensa: houve um momento que ela ia para o 

Ministério da Agricultura, o que é uma contradição em seus termos. Depois ela ficou na pasta 

da Justiça, depois teve nova pressão para que ela fosse para a Agricultura. 

S. P. - Teve até uma decisão judicial, não lembro o resultado. 

L. S. - Não, não deu certo. E teve uma petição judicial para acabar com a FUNAI. Então, 

você tem aí um elemento muito forte para mostrar, não uma situação progressiva, mas uma 

situação muito gritante de violência. Para não esquecer de que quando eu comecei a escrever 

o livro, o Brasil era o décimo país mais desigual e quando eu terminei ele já era o nono país 

mais desigual. Então, eram dados muito fortes. De novo, você tem razão, mas eu lutei muito 

contra esses dados e achei que eles eram muito significativos, que haviam muitas conquistas, 
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mas que os nossos números ainda estão muito aquém e que revelam a realidade de um país 

autoritário, violento, misógino, machista e muito desigual. A desigualdade social é o grande 

nó da nossa realidade atual. 

S. P. - Quero fazer mais uma pergunta sobre o livro. 

L. S. - Por favor. Você vê que é quente, não é? 

S. P. - Assim, acho super importante datar o livro mesmo, porque as coisas estão 

acontecendo, a cada dia tem uma novidade. Você lista - o livro está na minha sala - uma série 

de líderes populistas, autoritários, o Erdogan, na Turquia, enfim, vários outros lá, e nessa lista 

não está o Trump. 

L. S. - Está o Trump. 

C. C. - É. Está o Trump. 

S. P. - Tem certeza? 

C. C. - Eu li hoje para vir. 

L. S. - Ele é sempre o meu primeiro exemplo. 

S. P. - Bom, então, apaga essa parte. 

C. C. - Agora, Lilia... Quer dar a pergunta? 

S. P. - Mas a pergunta vale. Tem um autor, Kurt Weyland e Raúl Madrid , acabaram de 

escrever um livro sobre o Trump... 

L. S. - Sim. 

S. P. - Lançado ano passado, eu acho. 

L. S. - Ano passado. 

S. P. - E eles terminam o livro com otimismo, dizendo: "bom, por um lado o Trump é 

péssimo etc., por outro lado existe um backlash, uma reação, ao Trump, que mostra os lados 

ótimos da democracia americana etc. etc.". Eu queria colocar isso também na pergunta, você 

mencionou a reparação racial. Há poucos anos, alguns poucos anos, o Ta-Nehisi Coates 

escreveu um ensaio na Atlantic Monthly, o tema voltou e me parece muito forte nos Estados 

Unidos hoje, não sei se estou errado... 

L. S. - Muito. 

S. P. - No Brasil, não. 

L. S. - Vai ficando. 

S. P. - No Brasil, menos. Mas a questão é: será que a gente não pode estar lendo errado esse 

momento também e poderia ser um pouco mais otimista, no sentido de que o judiciário breca 
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muitas iniciativas do Bolsonaro, o Congresso também, ele mesmo, é forçado a voltar atrás, 

em várias decisões. Tudo bem, a primeira versão e a retórica são péssimas, mas acabam não 

se concretizando, pelo menos algumas delas... 

C. C. - No sentido de que obrigam a uma reação contrária? 

S. P. - É. Ele fala uma coisa ou faz um decreto, uma medida provisória etc. etc., há uma 

reação negativa e volta atrás, aquilo fica em suspenso, não sabe se o Congresso aprova ou 

não... 

L. S. - Olha, Sérgio, se você pegar os dados da saúde e da educação. E eu vou voltar a esse 

artigo que saiu hoje, que o Fernando Calazans está escrevendo essa série muito interessante 

sobre desigualdade social, o que nós estamos perdendo na área da educação e da saúde será 

uma interrupção muito grande num cenário que estava bastante, que, enfim, estava correndo 

atrás da desigualdade. Então, eu acho que você tem toda razão, nos meus posts do Instagram 

- elas estão de prova - eu sou muito otimista, sempre falo "a sociedade civil brasileira, as 

instituições vão...". Eu gosto muito dessa ideia de que, enfim, a sociedade tem que se 

organizar diante de fenômenos como esses, diante de democraduras como essas, mas eu acho 

que os estragos são muito grandes. Eu acho que os estragos são inegáveis. E eu acho que, se 

algumas coisas são barradas, outras não são. O nosso ministro da deseducação (eu estou 

quase pedindo para voltar o antigo), porque ele tem feito políticas muito perversas, vai 

cortando em todas as áreas. Vejam o que eles estão fazendo em relação ao Censo, não sei se 

vocês estão acompanhando, nosso Censo será destituído de questões fundamentais, e o 

Censo, você sabe melhor do que eu, é um instrumento fundamental para a gente atuar em 

políticas públicas. Se a gente tirar... se essas questões... parece que elas já... Agora ele vai 

diminuir ainda mais. Se você pensar nos cortes da educação, são cortes que vão prejudicar em 

muito. A gente tem a realidade aqui, é uma realidade diferente. Na USP também, porque é 

estadual. Mas a realidade das Universidades federais, vocês sabem aqui muito bem, já é uma 

realidade muito comprometida. Nossos alunos já não estão tendo bolsas. A profissão, essas 

que nós seguimos e que falamos aqui a respeito da minha, mas podíamos falar das de vocês, 

essa deixará de ser uma profissão desejada, ou minimamente perseguida. Nós já podemos ver 

nos números de pessoas que pleiteiam essa nossa profissão. E a não ser que você considere 

que a nossa profissão, por exemplo, não seja uma profissão importante, como o nosso 

ministro, porque o ministro da deseducação usou como exemplo a Antropologia e ele disse: 

"imagina se seu filho.... você é um filho de camponeses, você vai estudar com grande esforço 
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dos seus pais e volta antropólogo... o que você vai fazer?". Ou seja, qual é a mensagem que 

você está dando? É que essas são áreas, exatamente, áreas sem importância. Eu adoto muito o 

termo utilizado pelo José Murilo de Carvalho e o Oscar Vilhena de "democraduras", que são 

governos populistas, autoritários, e que acham que democracia se limita a ganhar eleição e 

que o resto são programas de ódio, programas que atentam contra o jornalismo, programas 

que atentam contra a academia, que tem uma clara histeria em relação aos arranjos, os novos 

arranjos familiares, e que atuam fortemente nessas áreas. Então, eu acho muito bom que o 

judiciário funcione, apesar que estamos vivendo todo esse problema da "Vaza-Jato". Eu me 

dei ao luxo de, nessa última edição (eu tenho feito isso), eu coloco notas atualizadoras, sabe?, 

então eu fiz uma nota. Porque no livro eu já falo, o livro eu datei de março, mas eu faço um 

elogio ao início da Lava-Jato, que puniu corruptos e corruptores, mas chamo a atenção que a 

Lava-Jato caiu num viés ideológico muito claro e que eu queria uma justiça ligeira para 

todos. Aí eu fiz uma nota atualizando com a questão do "Vaza-Jato". Então, eu acho que 

(para resumir) se você tem agora uma Câmara que está mais ativa, se você tem o Judiciário 

por vezes, por vezes atuando, não sempre atuando, você tem um ministro da educação muito, 

muito, muito... que está atuando de uma forma muito prejudicial à educação pública em todos 

os níveis. E você sabe muito bem que, se nós tivermos uma interrupção de três anos, os 

desastres são potencializados, têm uma potência muito maior. Nós não vamos conseguir 

cumprir. Você tem um ministro das relações exteriores que está fazendo um desserviço na 

imagem pública brasileira. Você tem uma ministra da agricultura, Teresa Cristina, das mais 

perigosas. A Teresa Cristina está, de alguma maneira, autorizando isso que nós estamos tendo 

o escândalo agora. E o que me preocupa não é só o nosso chefe do executivo. O que me 

preocupa é o que esse tipo de ato autoriza, num país como o nosso, cuja tradição democrática 

e republicana sempre foi falha. Então, ele está autorizando, não sei se você está 

acompanhando o que está acontecendo lá no Norte, ele está autorizando a invasão de terras 

indígenas por grileiros, madeireiros, mineradores, o que você for, o que for. Então, eu não 

posso, eu não consigo ver... Se eu acho que a sociedade civil é obrigada a se organizar e as 

instituições tentam se fortalecer para fazer frente a esses governos nada democráticos e muito 

autoritários, eu penso que, projetando pro futuro, se nós continuarmos com essas figuras que 

eu citei, nós teremos problemas muito grande e cairemos nos nossos índices de educação, 

índices de saúde e tudo mais. E inclusive na nossa desigualdade social. Então, não consigo 

ver, assim... 
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C. C. - É uma pergunta relacionada a isso, mas também à sua experiência mais recente. Para 

além desse mundo, vamos dizer, da política formal, das leis, do funcionamento das 

instituições, teve, recentemente, eventos como o da exposição do MAM São Paulo, quer 

dizer, tem um movimento conservador cultural, moral, que está espraiado em setores, vamos 

dizer assim, da sociedade brasileira que talvez não se manifestassem com tanta clareza no 

espaço público e não dependem diretamente do presidente e do ministro, por mais que 

alguma postura possa autorizar ou dar isso, mas tem um movimento conservador, vou usar 

aqui esse rótulo... 

L. S. - Uma onda conservadora. 

C. C. - E você também, como curadora da arte, viveu isso também. 

L. S. - Vivi. 

C. C. - Como lidar com isso? Como você... não como cientista social, mas como intelectual, 

enfim, como lidar com esse movimento que não é tão facilmente atribuído a um partido 

político, a um personagem autoritário, a um ministro criminoso?  Mas que surge na esquina, 

no vizinho, no jornaleiro, sei lá... E um ódio que tem uma dimensão cultural, moral, muito 

grande, que às vezes parece um... não que não existisse, que a gente não soubesse, mas que 

de repente chega que nem um tsunami na porta do museu, por exemplo, e vira aquela coisa 

que assusta as pessoas que começam a se censurar ou ter medo de colocar alguma coisa, tem 

medo de serem atacados... ser mártir é bonito na pele dos outros. Às vezes você tem um medo 

de você sofrer aquela violência. É uma coisa mais difusa na sociedade. Não sei se você tem 

essa percepção. 

L. S. - Tenho, totalmente, e acho que... 

C. C. - Não quero ser muito pessimista não, mas é... agregando um toque preocupante, pelo 

menos. 

L. S. - Na área da educação, por exemplo, eu vejo na editora, que os professores... o pessoal 

evita adotar livros que tenham uma política mais progressista, menos conservadora, 

abertamente mais progressista e menos conservadora. 

S. P. - No ensino médio, é isso? 

L. S. - No ensino médio e no ensino em geral. Ou seja, você tem agora pais que resolvem se 

imiscuir no currículo básico, porque acham que devem dizer que livros precisam ser adotados 

e que livros não podem ser adotados. Então, nós tivemos uma regressão nos nossos direitos. 

Então, por exemplo: livros que tratem de outras formas de... tratem de questões de gênero são 
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imediatamente tirados pelos professores porque eles têm medo que os pais os acionem. No 

Museu, quando nós fomos abrir o Histórias da Sexualidade, o Museu não sabia, mas foi logo 

após, a primeira exposição após o escândalo no Santander, em Porto Alegre, e do escândalo 

no MAM de São Paulo. O MASP, os advogados do MASP colocaram os curadores diante da 

seguinte opção, que era uma não opção: ou nós teríamos que abrir a exposição, que abria 

naquela semana, com 60% a menos das obras, que eles já haviam chegado do exterior e 

nacionais, na exposição do MASP, ou então a exposição teria que ser proibida para 18 anos. 

E não era indicativo... 

S. P. - Para menores de 18. 

L. S. - É, não podiam passar menores de 18 anos. Foi o primeiro livro meu proibido - é um 

catálogo - foi proibido a 18 anos. Tinha uma tarja preta. Tanto que eu brincava que eu ia 

colocar no lattes: meu primeiro livro proibido para 18 anos. Isso criou uma grita muito - vou 

te dar um exemplo do que eu fiz - uma grita muito grande contra o MASP. A princípio, eu fui 

e falei até na Mídia Ninja, porque eles estavam lá, eu falei, dizendo que a sociedade brasileira 

estava muito normativa e que a nossa... a decisão não era causa, era consequência, e que a 

sociedade brasileira nos ajudasse a derrubar a proibição de 18 anos. Então, a exposição foi 

aberta, foi um happening em São Paulo. Tinha metade da população, enfim, um monte de 

gente dentro do Museu a favor do pessoal do MASP e metade fora e contra, foi um happening 

de gente de todos os tipos de transe, todas as opções de gênero, todos os arranjos familiares, 

e, passado um mês, o pessoal mais conservador que estava pressionando acabou esquecendo 

a exposição, porque é assim que funciona, nas redes e tudo mais, as pessoas fazem e 

esquecem. E uma juíza de uma outra cidade entrou com uma... como se diz isso? 

S. P. - Um mandato? 

L. S. - Um mandato para que o MASP abrisse; nós liberamos imediatamente e a exposição 

ficou aberta. Então, eu acho que tem momentos que você tem que... no sentido que eu falei do 

go public, você tem que não ter medo. Era o MBL que estava nos pressionando, depois o 

MBL nos esqueceu. Agora, não sei se vocês leram, o líder do MBL falou que ele é contra o 

Bolsonaro, então você também tem essas guinadas. Mas acho que tem momentos que a gente 

tem que enfrentar e tem que... 

C. C. - "O que a vida requer da gente é coragem". 

L. S. - Ela requer coragem. Não vou falar agora, porque eu sei que a Dilma também fala, mas, 

enfim, "o que a vida quer da gente é coragem". E uma coisa importante para o Sérgio: quando 
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a gente falou da questão da reparação, um nó muito forte é a questão militar. A nossa 

constituição não previu qualquer reparação por conta da ditadura militar. Então, esse é um nó, 

como os brasileiros não falam em reparação. Mas a questão era outra, enfim... Eu penso um 

pouco como o conselheiro Aires, o grande personagem do Machado de Assis, que eu sempre 

cito: que "as coisas só são previsíveis quando já aconteceram". O que será do Brasil, a gente 

não sabe. Só é possível falar um pouco do que a gente não viu nas Jornadas de 2013: a gente 

não viu que as avenidas tinham dois lados muito diferentes e como essa... essa intolerância, 

esse ódio, essa sociedade muito dividida e muito fechada nas suas bolhas. 

C. C. - Não que não existisse essa intolerância, mas ela se tornou, me parece, mais explícita. 

As pessoas sentiram mais à vontade de falar isto à luz do dia, não é? 

L. S. - É isso o que eu defendo no livro, que o brasileiro, até então, gostava de se representar 

como harmonioso, quando nós sabemos que nunca foi. Mas o que é interessante é que era 

essa a representação pública. Quer dizer, o país mais harmonioso, mais aconchegante, mais 

pacífico, sendo que a gente sabia que isso não era uma realidade. Mas, agora, é interessante 

que muitos brasileiros não se pensam dessa maneira. E acho que também atribuir a nós a 

responsabilidade, né, também. Durante esses 30 anos, esse consórcio PSDB-PT, o que a gente 

viu, o que a gente não viu. É muito impressionante pensar que (eu vou falar isso com todos os 

dedos e todos os cuidados e todas as aspas), mas como as religiões evangélicas elas, muitas 

vezes, representam mais as populações que sentem excluídas do que o nosso pensamento 

progressista. E nós, eu, pelo menos, nós não vimos que havia setores que não se sentiam 

representados pelo consórcio PSDB-PT. Agora, tem um lado ótimo: a gente vai ter que, nós 

vamos ter que reagir. Vai ter que ter um The Clash, a gente vai ter que se reinventar, para 

que... Não sei o que vai acontecer nas eleições norte-americanas, eu temo que sei, mas que a 

gente não passe igualmente por isso. 

C. C. - Vai ter material para muita pesquisa, muito estudo. 

L. S. - Ah, vai. 

S. P. - Sem financiamento. 

L. S. - Sem financiamento. 

C. C. - Bom, daqui a pouco vai ter a sua aula inaugural e a gente não quer abusar mais... 

L. S. - 15 para as 3 já! 
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C. C. - Mas eu queria terminar e é uma pergunta que eu sempre gosto de fazer, faço desde o 

início do Projeto, é: se você tivesse que destacar um livro, uma leitura na sua vida que te 

marcou. Qual o livro que vem e o impacto? 

L. S. - O Estrangeiro, do Camus. 

C. C. - Quando você leu, e por que? 

L. S. - Eu li muitas vezes na minha vida. A primeira vez eu tinha 14, 16 anos e li porque meu 

pai queria que eu lesse Camus em francês e tudo mais. Essa imagem do estrangeiro, que é a 

dificuldade de ver o outro, os vários estrangeiros que nós constituímos, essa relação de 

outridade, como a gente constitui os vários outros na nossa vida e como também a vida é um 

processo que pode ir para um lado e pode ir para o outro, enfim... Acho que foi o livro que eu 

mais li na minha vida, que mais me impacta. Não sei se outras pessoas responderam esse 

tipo... 

C. C. - Não com este livro, mas respostas muito interessantes. 

L. S. - Mas eu tenho uma relação muito forte, muito forte com a ficção. Se você me 

perguntasse mais um, eu diria: Alice no País das Maravilhas. E se você me perguntasse mais 

um, eu diria: Amada, da Toni Morrison. Uma relação muito forte com a ficção. 

C. C. - Muito bem. Bom, Lilia, queria agradecer muito pela entrevista. 

L. S. - Imagina, obrigada eu. 

C. C. - Foi um prazer. 

L. S. - Uma longa entrevista. 

C. C. - Agradeço ao público aqui que nos ajudou. 

L. S. - É agradeço ao público. Obrigada a vocês, uma delícia. 
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