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Entrevista: 28/07/2015 
 

Celso Castro – Margarita, em primeiro lugar, obrigado por nos receber e colaborar com esse 

projeto. A gente sempre começa perguntando um pouco sobre o nascimento, a família, os anos 

antes da faculdade. Você nasceu no Uruguai, Colonia del Sacramento.  

Margarita Barretto – Sim, Colonia del Sacramento, uma cidade, inclusive, muito próxima da 

história do Brasil, porque foi fundada por portugueses. A cidade de Laguna, aqui em Santa 

Catarina, foi fundada para dar suporte a Colônia, porque os barcos parariam aqui, depois 

passariam pelo território espanhol, chegaria a Colônia. E uma cidade que ao mesmo tempo está 

em frente de Buenos Aires, então, com uma história muito próxima, é meio como um bairro de 

Buenos Aires. Então eu fui criada assim, numa situação muito bicultural. E, também, sendo a 

família do meu pai, argentina, então...  

C.C. – Seu pai era argentino?  

M.B. – Meu pai não era argentino, mas a família dele sim.  

C.C. – E seus pais faziam o quê?  

M.B. – Meu pai trabalhava num hospital, no hospital da cidade, ele era chefe da farmácia e do 

laboratório, e a minha mãe era dona de casa. Os pais dela eram fazendeiros da região, de origem 

italiana.  

C.C. – E você morou em Colonia del Sacramento até quando?  

M.B. – Até a adolescência. Mas sempre com essa ponte, sempre indo e vindo para a casa dos 

meus tios lá em... 

C.C. – Em Buenos Aires? 

M.B. - Em La Plata, na verdade. Eles estão em La Plata.  

C.C. – Mas você chegou a morar na Argentina nessa época?  

M.B. – Sim. Morei na Argentina. Morei na Argentina uma época, antes de vir para aqui.  

C.C. – Você veio, na verdade, para Campinas, primeiro.  

M.B. – Para Campinas. Exatamente.  

C.C. – Isso foi em?... 

M.B. – 1978.  

C.C. – E por que você veio para Campinas?  
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M.B. – Olha. Uma história totalmente pessoal. Era, na verdade, eu estava morando no... Eu 

estava fazendo a faculdade no Uruguai, na década de 70, quando teve o primeiro golpe de 

Estado. O primeiro golpe de Estado da minha vida, como eu digo. Porque foi assim: em 1973, 

teve um golpe de Estado lá, eu estava fazendo a faculdade, faculdade de Ciências Humanas, e 

fecharam a faculdade; inclusive, acabaram demolindo a faculdade, como... assim, já sem 

simbolismo. [risos] A faculdade foi inclusive demolida. Aí fui para Buenos Aires em definitivo. 

E aí... bom, acabei não me acertando muito com a faculdade lá, e também o meu companheiro 

não conseguia a radicação lá, a permanência lá na Argentina, porque ele tinha nascido na 

Alemanha, em uma parte da Alemanha que tinha virado Oriental e estava muito difícil de 

conseguir a certidão de nascimento e tal. Aí o irmão dele morava em Campinas e tinha um 

pequeno negócio e o convidou para trabalhar nesse negócio. E aí então, ele veio e... Um pouco, 

a minha história de vir para o Brasil foi uma história romântica, simplesmente, não foi nada...  

C.C. – Acompanhando o...  

M.B. – Exatamente. Foi uma história romântica. Eu não vim aqui com nenhuma expectativa 

de trabalhar. Mal conhecia, não conhecia praticamente nada. A única coisa que fiz foi ir para o 

consulado brasileiro em Buenos Aires, que tinha um Centro, ainda tem, um Centro de Estudos, 

então, nesse Centro de Estudos, eles ensinavam português, então o que eu fiz foi ir lá estudar 

português. E aí, depois, vim para aqui.  

C.C. – Você mencionou o golpe no Uruguai. Mas ele te afetava diretamente? Você tinha 

alguma atuação política?  

M.B. – Não. Mas eu estava na faculdade. Como eu te digo, a primeira coisa que eles fizeram 

foi fechar a faculdade. Além do que, muita gente na minha volta sendo presa. Eu nunca tinha 

participado, porque era muito nova. Eu entrei na faculdade com dezessete anos, então... Até, 

depois, soube que amigos meus que participavam sempre tinham me poupado por eu ser a 

caçula do grupo. Depois, eu fiquei sabendo disso. Mas eu tive grandes amigos que chegaram a 

passar oito, dez anos presos. Então, na verdade, eu saí um pouco... Bom, porque tinha um pouco 

esse medo, esse clima e, basicamente, porque a minha... Eu estava no Uruguai para fazer a 

faculdade, então, não tendo mais faculdade, não tinha mais sentido permanecer no Uruguai.  

C.C. – Em Buenos Aires, você não chegou a terminar a faculdade.  

M.B. – Não, não cheguei a terminar a faculdade. Fui trabalhando, fiquei trabalhando somente. 

Como eu falava muito bem inglês, fui para uma fábrica, como secretária. Uma fábrica de 

brinquedos.  
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C.C. – Chegando em Campinas, você não fez imediatamente a faculdade.  

M.B. – Não, não. Chegando em Campinas, que eu cheguei com uma filha pequena, então já 

me dediquei a ser mãe [risos] e comecei a estudar. E trabalhava, fazendo traduções, fazia bicos, 

digamos, trabalhos informais, fazendo traduções do espanhol e do inglês, para e de. Trabalhei 

com idiomas, então. E, em 1980, eu decidi fazer faculdade, porque... Na verdade, eu fui 

trabalhar num hotel. Aí já quando a minha filha ficou um pouquinho mais independente, eu fui 

trabalhar num hotel. Eu aí notei que havia uma grande diferença entre ter diploma universitário 

e não ter, na questão salarial. Então uma das meninas, que era naquele momento chefe da 

recepção, me falou: “Olha. Meu pai é o diretor lá na Faculdade de Comunicação da PUC. Por 

que tu não vais lá conversar com ele?” E aí eu fui. Conversei com ele e... Eu queria fazer 

Ciências Sociais. Mas aí tinha o problema dos horários das Ciências Sociais, da questão de que 

eu não queria deixar a minha filha numa escolinha... A gente se turnava, meu marido ficava 

meio dia com ela, eu ficava outro meio dia. Aí o curso de Ciências Sociais era período integral, 

aí este senhor – Rosalvo Madeira Cardoso, eu me lembro o nome dele – ele me falou: “Mas 

escuta, aqui... Vamos ver. Vamos ver a grade aqui. O curso de Turismo tem muita Ciências 

Sociais. Por que tu não fazes esse curso de Turismo, que é só de manhã? Tem muita coisa das 

Ciências Sociais, que é o que tu gostas, e aí pode dar certo”. Então, eu segui esse conselho e 

fiz faculdade de Turismo, por isso, porque...  Na verdade, eu queria fazer Ciências Sociais, e 

fiz Turismo, porque tinha muitas disciplinas das Ciências Sociais.  

C.C. – Isso, na PUC.  

M.B. – Isso foi na PUC de Campinas.  

C.C. – E você continuava trabalhando no hotel?  

M.B. – Não, não. Não, no hotel, eu saí. Sim, saí, porque era bem complicado: horário noturno 

e o salário muito baixo –, então não estava muito compensando. 

C.C. – E você se formou em 1984.  

M.B. – Em 1984 eu me formei. Mas aí já, antes de me formar, comecei a fazer muita pesquisa. 

Na verdade, no segundo ano, eu tive a disciplina História da Arte e, a partir dessa disciplina, 

comecei a fazer pesquisa. E fiz uma pesquisa sobre a arte de Campinas, que inclusive, depois, 

foi uma publicação. Eu tenho essas publicações, – não sei se depois te interessa ver esse 

material... Acabou sendo uma publicação que se chamou Guia Turístico da Arte Campineira. 

Então foi aí que começou. Eu comecei em 1981, então, já em 1983, eu comecei a pesquisar. E 

aí, digamos que eu comecei essa trajetória de pesquisa. Jamais trabalhei com turismo, não tenho 
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a menor ideia de como se emite uma passagem turística. Nunca trabalhei com turismo 

propriamente; somente pesquisar turismo, como objeto. Aí em 1980 e... Antes de me formar 

também, eu comecei a substituir, às vezes, alguns professores na aula, já comecei a pegar 

algumas aulas assim... alguma experiência de aula, mas muito esporádica, substituindo algum 

professor. E logo que me formei me convidaram para trabalhar no museu da universidade. 

Então terminei a formação, e já, imediatamente, entrei no museu da própria PUC. E aí fiquei 

seis anos.  

C.C. – E você era coordenadora de Serviços Educativos.  

M.B. – Correto.  

C.C. – Com isso você manejava roteiros turísticos no museu? Que tipo de atividade?  

M.B. – Não. O que eu fazia era uma visita... Não era bem um roteiro turístico. Era um roteiro 

pela história. Até, deste roteiro, saiu o livro que se chama Vivendo a História de Campinas. 

Que, digamos, foi a minha grande incursão na História. Depois disso, não tive mais incursões 

na História, fui mais para a Antropologia. Mas a minha grande incursão na História se deu 

nesse livro Vivendo a História de Campinas, que foi um... era um circuito que eu fazia 

integrando tempo e espaço. Eu consegui ir mostrando a cidade para os estudantes na ordem em 

que as coisas tinham acontecido.  

C.C. – Isso, no museu? 

M.B. – Fora do museu. E esse roteiro terminava com uma visita ao museu, onde havia uma 

professora de Artes que orientava uma atividade em que eles elaboravam tudo que tinham 

aprendido nessa jornada. Isso, claro, me levou a fazer muita pesquisa, que, como eu disse, 

depois terminou sendo um livro.  

C.C. – Aí você ficou alguns anos trabalhando nisso.  

M.B. – Foi. Alguns anos trabalhando. Tivemos muito sucesso com esse projeto. Ganhamos um 

ônibus da Fundação Banco do Brasil, zerinho quilômetro, para a universidade. E depois 

trabalhamos com muitos outros temas. Trabalhamos com temas indígenas, porque o museu 

tinha basicamente acervo indígena, então foi aí que eu tive as minhas primeiras incursões na 

Antropologia propriamente. Eu sempre digo que, praticamente, eu fiz um curso de 

Antropologia fora da sala de aula, trabalhando no museu.  

C.C. – Você fez um livro também sobre o mate.  

M.B. – Ah, sim. Esse livro, também, foi resultado dessas pesquisas que eu comecei na 

faculdade, nessa disciplina História da Arte. Depois, teve uma disciplina que era Folclore, e aí, 
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nessa disciplina Folclore, eu fiz um trabalho de pesquisa, fiz sobre o mate, sobre o chimarrão, 

por razões óbvias. [risos] E quando ficou pronto, fiz um comentário com um editor... Foi uma 

coisa muito casual. Meu primeiro livro é uma coisa bem... uma história muito casual, porque 

um amigo meu me deu um livro... Posso mostrar? Posso pegar?  

M.B. –São estes livrinhos, bem pequeninos, de uma coleção que chama Biblioteca de Cultura 

Popular. E, para um aniversário meu, um amigo me deu este livrinho: Antologia das Canções 

Tradicionais Amorosas da Argentina. Então eu li o prólogo do livro e achei uma coisa de uma 

força impressionante. Muito, muito lindo. Escrito por um antropólogo bem conhecido de lá da 

Argentina, Adolfo Colombres, e achei essa defesa do folclore, que ele fazia essa defesa da 

cultura popular, achei uma coisa maravilhosa. E escrevi para ele e comentei: “eu também gosto 

muito de pesquisar cultura popular, eu fiz uma pesquisa sobre o chimarrão...” E ele me falou: 

“Da próxima vez que você vier a Buenos Aires, eu gostaria de ver a tua pesquisa sobre o 

chimarrão. Não tem nada escrito, não tem nada publicado na nossa coleção, a respeito disso”. 

E fui a Buenos Aires um dia, levei o manuscrito para ele, ainda feito a máquina, datilografado, 

na época, e tivemos um encontro e deixei o manuscrito com ele, em uma tarde. No dia seguinte 

de manhã, ele já estava me ligando, falou: “Adorei teu trabalho. Vamos publicar. Fiquei, de 

noite, lendo. Adorei. Vamos publicar”. Assim. [risos] Foi assim. Uma surpresa. E foi um livro 

que me deu muitas satisfações. Inclusive ele foi editado na Alemanha agora, nos últimos anos... 

Acho que foi... Eu já perdi um pouco a noção do tempo. Mas acho que faz três anos que foi 

feita uma versão... Não é uma tradução, uma versão em alemão, e para público alemão, sobre 

este mesmo tema.  

C.C. – Que bom! Você terminou de trabalhar quando entrou para o mestrado, no museu, não 

foi?  

M.B. – Isto mesmo. Sim. Porque era incompatível. Eu passei a ser bolsista da Capes... Saí por 

incompatibilidade... 

C.C. – 1991?  

M.B. – Exatamente. Passei a me dedicar somente ao mestrado.  

C.C. – E o mestrado lá era em educação?  

M.B. – Lá na Faculdade de Educação da Unicamp tem o Departamento de Ciências Sociais 

Aplicadas, que trabalhava com temas um pouco mais abertos. Eram todos antropólogos. Só que 

trabalhava com temas um pouco mais abertos que o próprio Departamento de Ciências Sociais 
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do IFCS. E aí, sim, eles gostaram do meu tema, e eu passei a trabalhar com a questão da 

museologia, estudando os próprios museus de Campinas.  

C.C. – Atividade social dos museus.  

M.B. – Exatamente. Atividade social dos museus. Então eu... enfim, eu fiz uma análise de todos 

os museus de Campinas, concluindo que, na verdade, os museus eram os dirigentes; na verdade, 

quem estava coordenando o museu era que fazia a diferença, que as próprias instituições não 

davam muita importância aos museus. Então era mais assim, os museus atuavam em função de 

uma garra assim das pessoas que trabalhavam dentro deles. Tanto assim que o próprio museu 

da PUC, depois que eu saí, que a diretora se aposentou, que eu saiba, não teve mais sede, não 

funcionou mais.  

C.C. – A sua orientadora era Olga von Simson?  

M.B. – Foi.  

C.C. – Ela era da área de história?  

M.B. – Então. Ela é antropóloga, mas... 

C.C. – Eu a conheci no circuito de história oral.  

M.B. – Claro, exatamente. A Olga é uma das pessoas que trabalhou mais com história oral, das 

mais reconhecidas. Foi discípula da Maria Isaura. E ela foi diretora no Centro de Memória da 

Unicamp durante muitos anos. Ela trabalhou com o professor Lapa. Depois que o Lapa faleceu, 

ela assumiu a direção do Centro de Memória. Eu não sei se foi depois de o Lapa falecer ou 

depois de o Lapa se aposentar. Realmente, aí não me lembro. Minha memória está péssima.  

C.C. – Bom. Mas, do mestrado, você fez direto o doutorado também? Continuou com bolsa?  

M.B. – Sim. Fiz direto o doutorado, porque... Bom. Sempre fui muito pesquisadora. Na 

verdade, a minha paixão é pesquisar. Gosto muito de dar aula. Gosto de dar aula, realmente. 

Mas o que realmente me apaixona é a pesquisa. Eu acho que é alguma coisa que, obviamente, 

eu devo fazer bastante bem [risos], porque tanto livro publicado, tanto artigo. Então eu sempre 

continuei fazendo pesquisa. E foi como uma coisa natural já seguir, entrar direto no doutorado.   

C.C. – Mas você mudou de tema. Antes era museus e folclore, vamos dizer. 

M.B. – Mudei de tema, sim, sim, completamente.  

C.C. – Mudou para imigração de uruguaios que moravam em Campinas.  

M.B. – É. Nada a ver. Nada a ver.  

C.C. – Não, tem a ver com a sua trajetória.  
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M.B. – É, sim. Mas, realmente, nada a ver um tema com o outro. Mas sim, justamente, a gente 

tem que entender o que havia aí dentro de pessoal, o que é que aconteceu. Bom. Na verdade, o 

tema museus acabou numa espécie de trauma. Porque no dia da defesa do meu mestrado, a 

Olga estava na Alemanha, fazendo pós-doc, teve uma professora substituta, orientadora 

substituta, e foi convidada uma pessoa... Posso dar nomes, ou não?  

C.C. – Claro.  

M.B. – Foi convidado para a banca Ulpiano Bezerra de Meneses, por ser um grande historia..., 

considerado um grande historiador. Na verdade, depois eu soube que a formação dele não é em 

História. Mas ele é considerado, por ser o diretor do Museu Paulista na época, e não sei o quê. 

Então a minha orientadora, lá da Alemanha, sugeriu que ele fosse convidado para a minha 

banca. E a minha banca foi horrorosa. Foi um espanto essa banca. Porque ele tentou acabar 

com minha dissertação. Foi, assim, uma coisa muito terrível. As pessoas que estavam no 

público dizem que nunca tinham visto uma questão tão, assim, destruidora dos argumentos da 

banca.  

C.C. – Mas por quê? Você lembra o que incomodou?  

M.B. – Bom. Incomodou porque a minha linha de trabalho era mais essa linha da museologia, 

da nova museologia, com interpretação, com tecnologia, aproximando os museus da 

contemporaneidade, e isso com serviços educativos, com interpretação, com atividades lúdicas, 

enfim, um tipo de museologia mais dinâmica. E ele era mais da linha assim da linguagem do 

objeto. Que o objeto falava por si mesmo, que não tinha que fazer mais nenhum outro tipo de 

atividade. E, também, bom, que eu era formada em Turismo, e que isso era uma coisa 

inconcebível, como, tendo formado em Turismo, ia ter um diploma de mestrado em Educação, 

falando sobre museus. Isso foi o que, depois, a minha orientadora me comentou o que tinha 

surgido na discussão. Mas isso é parte que eu não participei, não sei. Mas eu sei que durante a 

discussão, o que ele realmente não gostou foi essa linha que eu segui, desse tipo de museologia. 

Então foi uma discussão muito forte e eu creio que, nesse momento, eu fiquei um pouco 

bloqueada para continuar com o tema museologia. Porque não quis saber mais nada. Eu falei: 

“Chega com os museus. Não quero saber mais nada.” Aí na verdade, para fazer o doutorado, o 

projeto que eu tinha apresentado era uma coisa que tinha a ver com a museologia, que era o 

patrimônio. Uma coisa que eu tinha visto no mestrado e que eu não tido oportunidade de 

trabalhar, porque também não era o tema, era a falta de cuidado com o patrimônio público. A 

destruição do patrimônio público. Esta era minha preocupação. Então eu entrei para o 
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doutorado com um projeto, que era descobrir porque as pessoas não cuidavam do patrimônio 

público. Este era meu projeto do doutorado. O que é que acontecia com o patrimônio público. 

Inclusive, eu tenho... tem um artigo meu, que foi publicado, que chama-se Patrimônio Público: 

usos e abusos, que foi publicado numa coletânea organizada pelo Yazigi, da USP. Esse artigo 

é um pouco toda a minha preocupação, que eu queria trabalhar no doutorado. Aí o problema 

que surgiu foi como fazer a verificação empírica de tudo isso. Como chegar nas pessoas e 

perguntar por que dessa depredação. Então eu iria trabalhar... Chegamos a um plano, digamos, 

com a minha orientadora, que não foi a Olga, foi outra pessoa, depois... Começou sendo outra 

pessoa, depois voltou a ser a Olga, porque mudou o tema. Mas naquele momento a minha 

orientadora ia ser Vani Kenski. E chegamos a um plano. Bom. Então eu vou... Aliás, não 

chegamos. Eu apresentei um plano, de que eu iria esperar as pessoas nos orelhões – lembra dos 

orelhões? [risos] – no telefone público e ver, quando uma pessoa fazia um ato de vandalismo... 

porque o orelhão era um dos objetos mais depredados da cidade – então, perguntar por que a 

pessoa tinha feito isso. Porque eu tinha lá minhas hipóteses. As minhas hipóteses eram que isso 

era realmente uma reação contra todo o sistema, uma reação contra toda a opressão. Enfim, que 

o coitado do orelhão era a vítima de todo um outro processo que a pessoa estava vivendo. Eu 

me lembro que fizemos a qualificação. E, na qualificação, me falaram “Guria, tu vais apanhar. 

O que tu vais conseguir com isto é apanhar. Não faça isso”. Então abortaram o meu grande... 

C.C. – Você chegou a fazer esse acompanhamento na rua?  

M.B. – Não. Eu olhava. Mas...  

C.C. – Mas não abordou as pessoas.  

M.B. – Eu olhava. Mas nunca abordei as pessoas. Então eu tinha, realmente, eu tinha convicção 

de que esse objeto ia funcionar, porque era um objeto que apanhava bastante, o telefone 

público, realmente, era o alvo de toda raiva das pessoas. Então, realmente... enfim, me 

desaconselharam a continuar com esse projeto. E aí eu fiquei também, novamente, de mãos 

vazias. “E agora, o que é que eu faço?” E aí surgiu uma ideia, na própria banca de qualificação. 

Eu nem me lembro quem que foi. Acho que... Não me lembro. Não me lembro mais exatamente 

quem que foi que sugeriu: você é uruguaia, você é imigrante... Ah! Porque eu estava 

participando... Claro! Eu estava participando, no Centro de Memória, de um grupo de estudos 

migratórios. Então aí surgiu isso. “Você está no grupo de estudos da imigração, a sua 

orientadora de mestrado está trabalhando com migrações,  – que era a Olga – poderíamos 

perfeitamente fazer... por que tu não exploras essa parte assim?” Então eu mudei de objeto. Por 
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sugestão da banca de doutorado, mudei de objeto. E aí fizemos esta outra... Abordamos este 

outro tema. E fiz essa tese sobre as razões que as pessoas têm para migrar. E coisa que... E, de 

certa forma, foi quase que uma entrada, digamos, autobiográfica mas nem tanto, porque os 

meus motivos eu tinha claros, mas foi interessante descobrir que por trás daquela justificativa 

– “-Não, eu saí por motivos econômicos...” – na verdade, havia motivos existenciais. Todas as 

pessoas que eu entrevistei alegavam motivos econômicos; mas quando tu fazias a história de 

vida delas – que aí foi justamente toda a bagagem da Olga e tal –, quando eu fazia a história de 

vida das pessoas, saía, realmente, descobria que não era isso, era realmente fugindo de situações 

familiares complicadas. Enfim, eram, às vezes, até filhos de fazendeiros, filhos de 

comerciantes, pessoas que não tinham em absoluto problemas econômicos. Havia problemas 

existenciais. Então foi interessante descobrir isso aí. Mas também não foi uma coisa que me 

interessasse mais. Depois, fui retomar o tema migração mas de outro ângulo, com a questão 

dos alemães em Blumenau e tal. Mas nada a ver com o tema das razões para migrar, nada assim.  

C.C. – Só uma dúvida. O doutorado, esses uruguaios, existia uma comunidade de uruguaios 

com quem você convivia, ou não?  

M.B. – Sim. Comunidade no sentido, assim, imaginado, no sentido de Benedict Anderson, uma 

comunidade imaginada, porque há pessoas que nem se conheciam entre elas.  

C.C. – Ah, sim. Não eram seus conhecidos, necessariamente.  

M.B. – Não. Eu até fiz, na minha tese, uma espécie de mapinha. Foram pessoas que eu conhecia 

ou algum conhecido meu conhecia, um foi meu filho que conhecia, então foi assim, foi-se 

criando uma espécie de rede, mas eles nem se conheciam entre eles. Alguns, sim, outros não. 

Eu fui tecendo essa rede, até chegar a esses vinte sujeitos que eu abordei.  

C.C. – Agora só por curiosidade. Havia alguma coisa comum entre os uruguaios? Você está 

falando dos uruguaios, não é?  

M.B. – Sim. Eu escolhi uruguaios. Poderia ter escolhido...  

C.C. – Argentinos, chilenos. 

M.B. – Claro. Eu inclusive participava de uma comunidade de argentinos que eram professores 

universitários, a maior parte. Então eu estava integrada nesta comunidade. Agora... Poderia ter 

estudado nesta comunidade também. Só que já era muito... eu era muito próxima dessa 

comunidade. Então não... E era uma comunidade muito uniforme: eram professores 

universitários, estava quase claro por que estavam em Campinas. Não ia...  

C.C. – Você também devia ter pouco tempo para fazer a tese, não é? 
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M.B. – Hã? 

C.C. – Você devia ter pouco tempo para fazer a tese, depois da qualificação.  

M.B. – Sim. Mas veja bem que teria sido muito mais fácil trabalhar com um grupo de amigos. 

Se fosse pelo tempo, teria sido muito mais fácil pegar todos os meus amigos, fazer a história 

de vida deles e pronto. Mas não teria sido uma tese rica. Porque eu sabia, todos eles estavam 

aí por uma razão muito simples: era muito melhor, naquele momento histórico, trabalhar no 

Brasil do que na Argentina. Estavam na universidade, em excelentes condições de trabalho, 

perto da Argentina. Era bastante conhecido esse universo. Então teria sido muito mais fácil 

fazer isto. Mas justamente eu não queria fazer uma coisa... Queria fazer uma coisa mais 

enriquecedora.  Então fui atrás de pessoas que eu não conhecia. E o ponto em comum de todos 

eles... Bom, na verdade, poucos tinham diploma universitário; eram todos mais pessoas sem 

diploma universitário, como eu te disse, a maior parte..., todos alegavam motivos econômicos, 

a maior parte tinha casado com cônjuge brasileiro... Os homens, basicamente os homens tinham 

casado com cônjuges brasileiros; mulheres não, já estavam com seu cônjuge uruguaio, pelo 

que eu me lembro. Mas assim, outras coisas em comum, não... não me lembro neste momento, 

mas enfim...  

C.C. – Nesse período, você já está há quinze anos no Brasil, você mantinha contato frequente 

com o Uruguai, com a família?  

M.B. – Sim, sim. Bom, na verdade... Sim. Mantive sim, mantive esse contato sempre, tanto 

com os meus parentes no Uruguai quanto com meus parentes na Argentina.  

C.C. – Eu dei uma olhada na sua página pessoal. Você diz que desde 1999 – quer dizer, você 

acabou o doutorado em 1998 – que você está trânsito entre Florianópolis e Buenos Aires.  

M.B. – Ah, sim. É verdade.  

C.C. – Como é esse trânsito? 

M.B. – Eu vou muito para lá. Eu vou de três em três meses, às vezes quatro meses, uma coisa 

assim.  

C.C. – Mas Buenos Aires, não é por causa de família. Ou é? Você falou que era La Plata.  

M.B. – Claro. A minha família ficou em La Plata, mas eu morei em Buenos Aires um tempo. 

E aí eu fiz muitos laços em Buenos Aires. Laços de trabalho, eu agora ministro um curso sobre 

patrimônio e turismo, na Faculdade de Arquitetura de Buenos Aires, todo ano. Não: Faculdade 

de Arquitetura da Universidade de Buenos Aires. E depois eu tenho também... sou professora 

convidada na Universidade Nacional de Tucumán e na Universidade Nacional de Córdoba, 
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também, que tem especializações em turismo cultural, e eu ministro essas disciplinas. Só que 

tanto em Córdoba quanto em Tucumán é mais esporádico, não é todo ano que forma turma. 

Mas em Buenos Aires sim, por enquanto está sendo regular. E, também, tenho muitos amigos. 

Os meus amigos, basicamente, estão em Buenos Aires, então é um trânsito existencial, 

digamos, pela questão dos meus amigos, e, também, esse trânsito profissional. Enfim, é isto. 

C.C. – Mas esse trânsito profissional, eu olhando o seu currículo Lattes, fiquei impressionado, 

porque é uma quantidade muito grande de instituições. Além de Buenos Aires, a universidade, 

Tucumán, Córdoba, tem Blumenau, tem Santa Catarina, como colaboradora, teve outros 

lugares também. Quer dizer, parece que você está em permanente...  

M.B. – Mudança.  

C.C. – Trânsito. Você não se fixou em uma única universidade, como, vamos dizer, a maioria 

das pessoas, que ficam muitos anos. Como é a organização dessa vida profissional nesse 

período, depois que você terminou o doutorado, em tantos lugares diferentes? No Brasil, na 

Argentina, e sempre visitante, convidada. Como é isso?  

M.B. – Bom. Aí eu poderia te responder de duas formas. Que não encontrei ainda meu lugar 

no mundo, que não... Não sei te dizer. Eu sei que as coisas fora se dando dessa forma. Não foi 

uma coisa premeditada. Eu, realmente, quando eu estava em Campinas, a possibilidade que 

teria seria concursar na Unicamp, ou na PUC, uma coisa assim. Mas eu, realmente, não estava 

satisfeita em Campinas, do ponto de vista pessoal. A cidade começou a ficar violenta, eu 

realmente não estava muito feliz em Campinas, apesar de todos os amigos que eu tinha, que 

tinha, realmente, um lindo círculo pessoal. Mas, na verdade, a possibilidade de trabalhar na 

PUC, ou na Unicamp... Bom, estava essas possibilidades aí, só. E surgiu um convite para 

ministrar uma pós-graduação lato sensu, em Blumenau. Foi uma escola... INPG, se não me 

engano, Instituto Nacional de Pós-Graduação, de São Paulo. Entraram em contato comigo 

através da internet, currículo ou telefone, eu não me lembro. Naquela época, acho que não seria 

internet, seria mais telefone. E como que eles me descobriram, realmente, depois fiquei 

sabendo. Mas naquele momento, eles me convidaram, se queria ministrar um curso de... em 

uma pós-graduação na Universidade de Blumenau, na FURB. Eu aceitei. Já tinha acabado o 

doutorado, estava desempregada por enquanto [risos], eu aceitei. E quando cheguei aqui a 

Blumenau e vim conhecer Florianópolis e tal, falei: “Meu Deus, eu quero morar aqui.” [risos] 

Adorei. Fiquei assim fascinada com o lugar. Eu gostei muito daqui. As pessoas, além do mais, 

as pessoas em Florianópolis são incríveis. Naquele momento...  
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C.C. – Em que ano você se mudou para Florianópolis?  

M.B. – Eu mudei definitivo para Florianópolis em 1999. Em 1998, mudei para Blumenau.  

C.C. – Ah. Você morou em Blumenau antes.  

M.B. – Sim. Morei seis meses, seis meses só, em Blumenau. Adorei a cidade. Mas muito 

quente. Muito, muito quente. Peguei um verão de 44 graus. Eu não conseguia fazer nada 

durante o dia. Assim que, então, acabei vindo morar em Florianópolis, mas não por que eu não 

gostasse de Blumenau, continuo gostando muito daquela cidade. Mas também gosto muito de 

Florianópolis. As pessoas são fantásticas aqui. A primeira vez que eu vim, realmente, foi assim 

uma coisa que... Eu dizia: somente falta as pessoas te levar no colo, porque as pessoas me viam 

com o mapa, no centro da cidade, já se aproximavam, o que é que precisava, onde precisava ir, 

te acompanhava até a porta, uma coisa assim impressionante. Então fiquei fascinada com os 

lugares e com as pessoas dos lugares. Então... E surgiu essa possibilidade. Agora, retomo a 

questão da FURB. Chegando na FURB, uma pessoa, que era aluno da turma, o nome dele é 

Dilson Tomio, ele era aluno da turma, ele se apresentou, que era o coordenador do curso de 

graduação em turismo da FURB, e que ele é que tinha... Bom, ele tinha lido todos os meus 

livros, e que ele é que tinha pedido para que eu fosse convidada para ministrar esse curso. E 

quando terminamos o curso –  era um curso de final de semana, foram dois finais de semana – 

quando terminou o curso, ele já me convidou para trabalhar. “Você não quer vir? Você não 

gostaria, não cogitaria?” Eu acho que ele me levou no aeroporto... Não. Não me lembro. Eu sei 

que ele me levou em algum lugar, de carro, e no carro, ele me perguntou: “Você não cogitaria 

mudar para Blumenau? Não gostaria?” Eu falei que sim. Aí eu fui convidada para trabalhar na 

FURB. Então aí começa a minha etapa Santa Catarina.  

C.C. – Uma dúvida. Você coordena essa coleção da Papirus...  

M.B. – Coordenava, Celso. A coleção já não tem mais...  

C.C. – Acabou?  

M.B. – Acabou. Infelizmente, a editora não teve mais interesse em publicar temas de turismo. 

Aliás, nenhuma editora quis mais. Também a Aleph, que começou com uma grande coleção de 

turismo. Há realmente algum problema, que não cabe a mim pesquisar, com as coleções de 

turismo, com os livros de turismo, com toda a produção científica de turismo.  

C.C. – Mas a da Papirus começou em... Quando começou e como foi o convite?  

M.B. – Começamos em 1991. Bom. Isso também foi... Foram coisas casuais.  

C.C. – 1991?  
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M.B. – Depois eu vejo, mas acho que foi em 1991. A minha memória não é grande coisa. Foi, 

também, uma casualidade. Foi mais ou menos na linha do chimarrão. Eu tinha feito... Eu estava 

ministrando aulas de turismo na PUC. Na verdade, na PUC de Campinas, como eu disse, eu 

comecei substituindo professores. Comecei substituindo a minha chefe do museu, que era 

antropóloga. Comecei dando aulas de metida, digamos, na Cultura. E quando me formei como 

bacharel em Turismo, eu comecei a ministrar aulas de planejamento de turismo; e depois... Não 

me lembro de outra coisa. Mas primeiro foi de planejamento de turismo. E nessas aulas de 

planejamento de turismo, eu encontrei essa dificuldade de... Digamos, eu encontrei a mesma 

dificuldade que eu tinha encontrado quando eu estudei: não havia bibliografia em português. 

Só que eu não tinha problema, porque eu leio espanhol e leio inglês. Leio francês também... 

Isso não vem ao caso. Mas eu lia vários idiomas, então eu pude ler tudo que tinha na biblioteca. 

Mas livros em português, naquela época, quando eu estudei na PUC, na biblioteca da PUC, se 

havia dez livros em português era muito. Eram todos em espanhol e em inglês. Então, quando 

eu passei a ser professora, eu vi que os alunos tinham muita dificuldade. Então pensei em fazer 

um livro de planejamento e peguei todas as aulas que eu tinha montado durante esse ano, 

porque o curso era anual, e fui na Papirus – por que fui na Papirus não me pergunta, porque eu 

não me lembro. [risos] – fui na Editora Papirus, e naquela época quem era diretor era o Milton, 

que depois veio a falecer, infelizmente, poucos anos depois, e o Milton me falou: “Que legal! 

Mas eu gostaria não só de fazer um livro, gostaria de fazer uma coleção. Topas?” Eu me lembro 

disso assim, como se fosse hoje, aquele “Topa?” E aí então falei: “-Bom, vamos ver”. Foi tudo 

uma surpresa. E aí conversei com algumas pessoas. Conversei com uma professora que estava 

aí na PUC, que era Beth Wada, e ela me falou: “Olha, tem as pessoas da USP que estão 

produzindo teses, então pode ser interessante”. E aí eu fui atrás da Dóris Ruschmann, que tinha 

defendido tese, fui atrás da Miriam Rejowski, que tinha defendido tese, e aí, então, começamos 

a coleção com as pessoas que tinham feito teses de turismo na USP. E aí a coisa foi crescendo.  

C.C. – Eu me perdi, ou me lembro que o livro que eu participo com um capítulo Turismo, 

identidade local, se não me engano...  

M.B. – Correto.  

C.C. – Que foi fruto do encontro da ABA em Brasília.  

M.B. – Isto mesmo.  

C.C. – Está em cinco edições, sei lá. Quase todo semestre eu recebia um exemplar novo. Eu 

disse: poxa, esse livro vende. Por que você acha que o curso de Turismo... É porque ele é mais 
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voltado, vamos dizer, para o trade, uma coisa mais prática e menos uma coisa de reflexão de 

Ciências Sociais, ou História? Por isso que vende menos, vamos dizer assim?  

M.B. – Eu penso que sim. Eu penso que sim. Inclusive, eu acabei fazendo um livro também, 

não sei se tu conheces, que é O Ensino Universitário de Turismo? Então, na verdade, para o 

que eles querem ensinar de turismo, da forma que eles encaram essa coisa do turismo, para 

trabalhar nas agências ou para trabalhar no trade, deveria ser curso técnico. E na verdade, eu 

escrevi esse livro faz algum tempo, com outras duas professoras daqui mesmo, de Santa 

Catarina, especificamente de Joinville, e na verdade, o que nós escrevíamos naquela época, 

agora, está se confirmando. Agora, a maior parte dos cursos de turismo está ou se 

transformando em técnico, que foi o caso da PUC de Porto Alegre, por exemplo, ou senão está 

fechando e deixando espaço para os IFEs, os Institutos Federais de Educação. Aqui é o IFSC. 

Seria Instituto Federal de Santa Catarina. Depois, em cada estado tem a sua sigla. Então são os 

Institutos Federais de Educação que estão formando muitos técnicos em turismo.  

C.C. – São cursos de tecnólogos?  

M.B. – São cursos de tecnólogos. Que justamente são muito mais operacionais. Porque, na 

verdade, o que aconteceu com os cursos universitários, na minha visão, e essa visão que nós 

colocamos no livro: eles ficaram num in-between, ou seja, eles não são nem cursos para 

pesquisadores nem cursos para técnicos. Então, as pessoas fazem um curso universitário, quase 

sempre pago, e depois ocupam cargos com muito baixa remuneração. E são poucos aqueles 

que se dedicam a fazer pesquisa. Porque também a pesquisa em turismo quem faz são os 

antropólogos, os geógrafos, os cientistas sociais, os historiadores, em muito pouco menos 

quantidade;  mas na verdade, nas minhas participações na RAM, na ANPTUR, em todos esses 

congressos, que eu sempre sou convidada a participar, eu vejo que a pesquisa, propriamente, 

não vem de pessoas formadas em cursos de turismo, vem de pessoas formadas em outras áreas. 

Então isso foi me dando razão, ao longo dos anos, de que, realmente, era isso mesmo que nós 

estávamos enxergando, com essas duas outras professoras. Os cursos estavam... Era uma coisa 

meio híbrida, que não formava nem uma coisa nem outra. Além do que, a matriz dos cursos de 

turismo que chegou ao Brasil na década de 70, é uma matriz do curso tecnológico da 

Universidade Politécnica de Madri. Então, quer dizer, a genealogia está clara. Então eu creio 

que...  

C.C. – Não sei se você concorda, mas eu acho que o tema do turismo como objeto de pesquisa, 

ele fica prejudicado por dois lados: um porque os cursos de Turismo não formam para pesquisa, 
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formam para o trabalho, o trade, como chamam, e o tema do turismo nas Ciências Sociais em 

geral, na História, é um tema tradicionalmente menor.  

M.B. – Exatamente.  

C.C. – Então assim, ele fica como... vamos dizer, um tema à procura de... inserção...  

M.B. – É. Um tema à procura de um autor. Um tema à procura de um pesquisador. Muito bem 

colocado. Eu adorei. Vou pegar, vou copiar essa tua expressão. Mas sim, Celso, isso já vem 

sendo dito. Olha. Já foi dito, na década de 70, pelo sociólogo Henri Cohen, depois foi dito, na 

década de 90, pelo antropólogo Dennison Nash... Estou te falando de grandes figuras da 

pesquisa do turismo no mundo. E, realmente, é esse o problema. As Ciências Sociais se 

entendem que é um tema menor, porque, imagina, como vamos pesquisar turismo? O lazer. O 

lazer está também um pouco nessa situação. “-Não: a Sociologia tem que estudar trabalho, os 

antropólogos têm que estudar coisas mais de sofrimento, e não de prazer e de lazer...”. Mas é 

uma tendência que, aos poucos, a gente vai vendo que... enfim, as pessoas vão mudando um 

pouco esse enfoque. E outra coisa muito interessante que tem acontecido é que... Isso está muito 

claro nesta sequência das reuniões da RBA, no início, sempre era aquela coisa do turismo como 

destruidor. O turismo destruindo a cultura, o turismo destruindo o meio ambiente, e hoje em 

dia, a partir das últimas três RBA, tu vês pesquisa, realmente, mostrando uma coisa diferente. 

Mostrando a recuperação de tradições, mostrando a recuperação do patrimônio, ou a 

preservação do patrimônio. Enfim, está tendo coisas muito legais nesse aspecto.  

C.C. – Nos anos 90, quando eu comecei a me interessar, embora paralelamente, 

secundariamente de alguma forma, não é meu tema principal, eu fiz mestrado e doutorado em 

Antropologia... A produção, no Brasil, de Antropologia era muito pequena, mas era 

basicamente a destruição, a exploração, descaracterização. Era sempre o efeito negativo, e com 

um viés, vamos dizer, antiturístico, pode dizer assim, muito forte. Mas que no mundo existe 

muito, uma bibliografia muito antiturística. No campo da História, praticamente nada sobre 

história de turismo. Eu comecei a me interessar por isso. Hoje, eu acho que é mais diversificado, 

mas uma coisa que me chamava atenção é que, tirando esse estudo de antropologia do impacto 

– um grupo de índios, pescadores –, muito periférico, vamos dizer assim, em relação ao trade 

turístico principal, havia muito pouca pesquisa efetiva. Quer dizer, você tem vários autores 

clássicos que têm uma visão, imaginando como é o turismo, imaginando como é fazer turismo, 

mas sem, vamos dizer, a pesquisa empírica, de campo, como é que de fato as coisas acontecem. 
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Não sei se você tinha essa sensação na época ou não. Porque nessa época você já se definia 

como uma pessoa na área de pesquisa em turismo.  

M.B. – Sim. Bom. Naquela época...  

C.C. – Quando você acabou o doutorado, você já tinha como tema o turismo, que é o seu tema? 

Isso era claro, ou não?  

M.B. – Não. Depois que eu terminei o doutorado, eu, na verdade... Sempre, meu foco principal, 

do meu interesse, sempre continuou sendo o patrimônio. O patrimônio é uma coisa que sempre, 

digamos, foi o meu eixo, desde o início. Desde o início das minhas preocupações, sempre, o 

eixo principal foi o patrimônio. E aí então, através do turismo eu estudo o patrimônio, através 

da antropologia, eu estudo o patrimônio. Eu sempre acabo me interessando pelo patrimônio. 

Então eu continuei estudando o patrimônio propriamente. Sempre foi esse o meu objetivo. 

Agora sempre acabei, quer dizer, estudando a relação do turismo com o patrimônio. Depois... 

Eu não me lembro neste momento qual foi o próximo trabalho depois que eu terminei o 

doutorado, da pesquisa. Ah, sim! Já me lembrei. Por exemplo, o seguinte trabalho de pesquisa 

que eu fiz, que foi o pós-doc – eu fiz pós-doc na Antropologia, aqui na UFSC – e o que eu 

pesquisei foi a questão da germanidade em Blumenau. E também começou através de estudos 

de patrimônio. Eu encontrei uma série de fotografias na FURB sobre patrimônio de Blumenau, 

sobre patrimônio arquitetônico – casas estilo enxaimel, e... Digo estilo enxaimel porque há o 

enxaimel verdadeiro e o enxaimel que não é enxaimel, que é uma imitação de enxaimel. Então, 

casas enxaimel ou estilo enxaimel, ou casas germânicas de alguma forma. E eu fui conferir. E 

muitas dessas casas tinham sido demolidas. Então aí fiz uma pesquisa, descobrindo por que 

essa demolição do patrimônio, por que essa destruição do próprio patrimônio histórico da 

cidade. Então essa foi a minha seguinte pesquisa, na sequência do doutorado. Então foi 

basicamente, também, sobre patrimônio. O que acontece é que, no meio dessas pesquisas, vão 

surgindo sempre pesquisas assim, digamos, que tem alguma relação com o turismo; e surgem 

muitas possibilidades de publicação e muitos convites para congressos. Eu tenho muito convite 

para congressos, sempre. Então, como que o meu nome está totalmente associado com o 

Turismo, embora eu tenha toda essa produção nessa outra área de patrimônio.    

C.C. – Mas também, olhando o seu currículo, você tem, por exemplo, em 2002, fundadora do 

grupo de pesquisa Cultura, Turismo e Sociedade, na URGS; GETIC – Grupo de Estudios sobre 

Turismo e Instituiciones, em 2009; a ANPTUR, que é de turismo. Então o turismo, está lá, 

também, a marca.  
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M.B. – Claro. Sim, sim, sim. Está. Exatamente, é a marca. Esta é a marca sim, com certeza. 

Mas foi uma coisa que veio naturalmente, digamos. Não é uma coisa que eu procurei, que eu 

fui procurando. Foi surgindo. Foram surgindo as oportunidades. Agora não... Só que esse 

CulTuS está agora alocado na URGS. Está alocado na URGS, com a direção de Carlos Steil. 

Mas, quando nós criamos, este grupo estava na UCS, na Universidade de Caxias do Sul. Eu 

criei esse grupo na Universidade de Caxias do Sul.  

C.C. – E você participa com regularidade das RBAs, de Antropologia e da ANPTUR. Qual a 

diferença que você vê em relação ao teor do turismo? Na ANPTUR, tem mais espaço para 

pesquisa nesse sentido, ou não?  

M.B. – Que pergunta difícil, Celso. Na verdade, são eventos...  

C.C. – Quer dizer, a RBA é sempre pesquisa, já que o antropólogo...  

M.B. – A RBA é pesquisa. E, dentro da RBA, nós temos um espaço para discutir Turismo. Da 

mesma forma, as RAM, a Reunião de Antropologia do Mercosul. Então eu...  

C.C. – Que será no Uruguai este ano.  

M.B. – Que será exatamente no Uruguai este ano. Já temos grupo lá, já temos trabalhos 

inscritos. E esse foi um espaço, que eu fico muito orgulhosa de, realmente, comentar, que eu 

criei esse espaço para os pesquisadores. E é uma coisa que me deixa assim... Que me orgulha 

bastante. Porque em 1999, teve uma RAM em Missiones, na Argentina, e eu apresentei uma 

proposta de trabalho, justamente, eu acho que era... Eu estava pesquisando. Em 1999, eu já 

estava em Blumenau, e eu estava pesquisando esta coisa de Blumenau. Então eu propus, dentro 

da RAM, essa discussão. Eu já estava fazendo o meu pós-doc de Antropologia, então eu propus 

a discussão do tema turismo dentro da RAM. E foi aceito. E éramos Álvaro [Banducci]... Do 

Brasil, estávamos Álvaro, uma aluna minha, Luiza Borba, e tinha outro rapaz... acho que era 

de Minas... Sim. Mas ele deixou de pesquisar turismo depois disso. Eu não me lembro o nome 

dele. E eu. Éramos só quatro do Brasil. E havia alguns pesquisadores, mas eram da área de 

Geografia, que pesquisavam turismo lá na Universidade... em Posadas, na Universidad 

Nacional de Missiones. E a partir daí foi crescendo, crescendo, até que na RAM de 2009, em 

Buenos Aires, fomos o segundo grupo com mais participantes. Então foi uma coisa muito... 

Em dez anos, conseguir essa, digamos, essa presença das pesquisas em turismo dentro de uma 

RAM, foi uma coisa muito importante. E aí que eu acompanho muito essa mudança. De que as 

primeiras eram aquela literatura apocalíptica, como eu sempre digo, e agora tem aquela 

literatura muito mais, assim, de vamos pesquisar sem preconceito, escutar a população e 
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justamente, não fazer aquilo que tu estavas dizendo antes. Vem aqui com aquela teoria de que 

isto vai destruir. Bom, mas e a pesquisa empírica, onde é que está? Então estas pesquisas que 

estão sendo apresentadas ultimamente trazem bastante pesquisa empírica e trazem, realmente, 

a voz das pessoas. E, no geral, com uma visão bem mais positiva. Tem, inclusive, foi publicado 

numa revista, que é somente online, a Pasos Online. Não sei se tu conheces essa revista. Pasos 

Online. Uma revista do Colégio de Antropólogos da Espanha. Na verdade, é uma revista... É 

Universidade de La Laguna com Associação de Antropologia Andaluza. Uma coisa assim. 

Depois te passo bem esses dados. E é somente publicado online. Revista Pasos, de cultura e 

turismo. E é muito interessante, porque tem vários artigos... Eles têm revistas e têm também 

livros publicados. E um dos livros que foi publicado ultimamente são artigos extraídos de várias 

RAMs e de RBAs, mas basicamente de RAMs, onde eu mostro esse outro lado. Eu organizei 

esse livro. Aí mostro esse outro lado, essa pesquisa empírica, ouvindo a população, chegando 

a outras constatações. Mas isso é em âmbito mundial, viu, Celso? Toda aquela literatura da 

década de 80, aquela tal a horda dourada, tudo isso ficou bem no passado. Na antropologia 

mundial, realmente, a visão mudou bastante, a partir dos anos 90, finalzinho dos anos 90. Do 

ano 2000 para aqui, tu não encontras mais esse tipo de literatura, vendo o turismo como 

destruidor. Mudou bastante.  

[FINAL DO ARQUIVO 1] 

 

C.C – Mas você comentou isso de abrir espaço para outros pesquisadores, eu me lembro que 

em 2000, eu vi aqui, foi em julho de 2000 que teve a 20ª RBA, que foi em Brasília, que eu 

participei –, eu me lembro que várias pessoas falando “Que bom, eu não sabia, não tinha grupo, 

não tinha onde apresentar”. Pessoas perdidas, assim, em grupos que tratavam de outros 

assuntos. E quando eu organizei, na reunião da ANPUH, o Simpósio Nacional de História, que 

foi na USP, o primeiro grupo que teve história do turismo, teve muita gente. E depois, no 

encontro seguinte, que foi no Ceará, era muito comum as pessoas chegarem: “Puxa, eu tinha 

esse tema mas não tinha grupo onde...” Quer dizer, não achavam uma tribo onde se 

localizassem. Quer dizer, parece que é uma experiência comum de pessoas que têm interesse 

pelo tema do turismo, mas, vamos dizer, no terreno da pós-graduação e da pesquisa, não tem 

uma coisa estabelecida. Quer dizer, acontece quando tem esses encontros. E as pessoas: “ah, 

que bom. Eu tenho onde encaixar a minha pesquisa, a minha preocupação”. Você teve muito 
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esse papel de abrir espaço, quer na RBA, quer na Papirus ou na ANPTUR também, embora a 

ANPTUR tenha muito o peso do negócio, também, do turismo.  

M.B. – É. A ANPTUR, realmente, ela se abriu, seu espaço. Na verdade, eu participo da 

ANPTUR, e aí eu fiz uma coisa ao contrário, digamos. Eu abri o espaço da cultura nas reuniões 

da ANPTUR. Se nas RBA eu abri espaço para o turismo, na ANPTUR, eu abri espaço para a 

cultura. Porque, na verdade, a ANPTUR é justamente uma associação nacional de turismo 

propriamente, pesquisa em turismo. Então, eles pesquisam muito gestão do turismo, pesquisam 

muito essas questões da hospitalidade, eles estão, digamos, com uma agenda mais voltada para 

o que é o próprio turismo enquanto fenômeno social, mas relacionado mais ao negócio 

propriamente. A própria questão da gestão. E eu consegui, aí dentro, ter meu espaço para 

discutir patrimônio e cultura. Então eu creio que consegui fazer esse papel nas duas 

associações, de incluir, de construir pontes, construir pontes entre a cultura e o turismo.  

C.C. – Você mencionou, quando terminou a sua dissertação de mestrado, a defesa terminou 

numa espécie de trauma.  

M.B. – Pois é.  

C.C. – E você mencionou no início, não sei se no início da gravação ou da nossa conversa 

antes, que agora você está fazendo graduação em Museologia.  

M.B. – Exatamente.  

C.C. – Como foi a superação desse trauma?  

M.B. – Sim. Na verdade, eu agora faço essa leitura de que foi um trauma.  

C.C. – Vinte anos depois.  

M.B. – Eu faço essa leitura agora, hoje, contigo, fiz essa leitura de que foi um trauma. Porque 

eu fiquei pensando por que eu não quis mais saber desse tema museologia. Mas eu adorei 

trabalhar no museu. Foi um trabalho que eu gostei muito de fazer. Uma etapa da minha vida 

que eu tenho com muita satisfação. Inclusive, depois, eu quero te mostrar o livro que eu fiz, 

que resultou daquilo que... Vivendo a História de Campinas. Agora, em 2011, se não me 

engano, se abriu esse curso de Museologia aqui na UFSC. Porque uma das razões de eu nunca 

ter feito Museologia quando eu estava na PUC foi que os únicos cursos que havia eram no 

Rio... havia acho que um em Recife...uma coisa assim. Enfim, não me lembro mais. Mas eu sei 

que não havia nada em Campinas. Nem sequer em São Paulo. Em São Paulo havia pós, mas 

não havia curso propriamente. Então agora se abriram vários. Tem em Pelotas, tem em vários 

outros lugares. Aqui mesmo tem, no Orleans, um que é privado. E quando abriu este curso 
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aqui, eu fiz, mas, também, por outra razão. Já que estamos numa entrevista de história de vida, 

eu vou contar. Acontece que aqui no Brasil, o peso da graduação é muito grande, para qualquer 

coisa que tu queiras fazer. Uma coisa que até quando a gente conversa com cientistas ingleses, 

espanhóis –, eu converso muito, tenho muito diálogo com gente de fora –, Estados Unidos, 

Nelson Graburn, por exemplo, grande parceiro, sempre estamos conversando; Agustín Santana, 

na Espanha, sempre estamos trocando; na Inglaterra, o John Urry, que veio aquela vez, e o 

outro, [Fagerstrom], sempre estamos trocando figurinhas, e eles ficam surpresos de como pesa 

no Brasil a graduação.  

C.C. – Muitos concursos exigem que você seja graduado na área...  

M.B. – Então, realmente, eu tentei, muitas vezes, tentei entrar em concursos públicos, e a 

graduação em Turismo foi uma barreira. Então é uma grande contradição, porque esse trânsito 

pelo turismo me permitiu todo esse sucesso, todos esses convites, eu conheço praticamente 

todas as capitais do Brasil, só por convites para ir ministrar palestras ou para ir participar de 

concursos, ou seja, foi todo um sucesso na minha vida profissional o curso de Turismo, o 

diploma em Turismo; porém na questão econômica propriamente, na questão de eu ter um 

emprego bem remunerado, fixo e prestar um concurso, entrar definitivamente numa federal, 

foi uma barreira, foi sempre uma barreira. Então eu deci... Eu já tenho mais de 60 anos, não sei 

até quando vou conseguir ir de um lado para outro, e falei: “bom, eu quero, realmente, poder 

sentar num lugar, ter um espaço, poder ter um... morar no mesmo lugar em que eu trabalho”, 

porque eu trabalhava... Até janeiro deste ano, eu morava aqui em Florianópolis, trabalhava em 

Blumenau. Enfim, eu queria ter uma vida normal. [risos] Então eu falei: bom. Eu estou 

morando em Florianópolis. Se eu quero em algum momento prestar concurso na Federal de 

Santa Catarina, eu preciso ter uma graduação e em uma coisa que seja aceita pela Universidade 

Federal de Santa Catarina. Surgiu este curso de Museologia, é uma coisa que eu sempre gostei, 

sempre quis fazer, “vou fazer”. E aqui estou, fazendo curso de graduação, como uma aluninha 

qualquer. Tem alguns professores muito jovens que morrem de rir, falam: “o que você está 

fazendo na minha aula?” [risos] E depois tem, assim... Tenho tido experiências super legais.  

C.C. – Você termina quando o curso?  

M.B. – Agora, no fim do ano. Eu não terminei este ano porque uma professora muito séria me 

reprovou por duas faltas. [risos] Acontece de tudo. Assim como tem professores que me 

perguntam “o que é que tu estás fazendo na minha aula?”, tem outras que acham minha falta.  
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C.C. – Quer dizer, profissionalmente, você tem tido uma mobile life, como diria o John Urry, 

aquele livro, junto com o colega que...  

M.B. – Sim. Totalmente uma mobile life. Exatamente. [risos] 

C.C. - ... está gastando muito carbono também, então fica no mesmo lugar.  

M.B. – É, pois é, também. Sim, sim. Não. Eu, realmente, sempre gostei da Museologia, era 

uma coisa, assim, uma coisa pendente que tinha ficado na minha vida. Estou adorando fazer 

esse curso. Estou terminando agora e já aproveitei, já fiz alguns artigos, fiz um artigo sobre os 

monumentos de Florianópolis, que já foi publicado, então...  

C.C. – E os teus interesses atuais de pesquisa, você tem algum que está pendente?  

M.B. – Sim. Eu estou pesquisando neste momento – também, uma conjunção entre turismo e 

patrimônio – estou pesquisando as Missões. Eu tenho bolsa de produtividade...  

C.C. – Missões jesuíticas?  

M.B. – Missões jesuíticas, sim. Trouxe o material que está aí em cima, material de campo, que 

ainda não tive tempo de sentar para elaborar. Eu estou fazendo um estudo comparativo entre a 

turistificação de São Miguel das Missões do lado brasileiro e San Ignacio Miní do lado 

argentino. Estou fazendo o estudo comparativo. E, bom, esse é meu interesse de pesquisa neste 

momento. Sempre, assim, relacionado ao patrimônio.  

C.C. – Bom. Já cobri aqui a sua trajetória. Não sei se faltou alguma coisa, que você queira falar. 

Eu tenho uma pergunta que a gente sempre faz para as pessoas. Se tivesse que destacar um 

livro que te marcou particularmente, na tua trajetória, teve algum que você lembra? O que vem 

à tua mente?  

M.B. – De leitura que eu tenha lido? Que eu tenha lido e que me marcou... É muito difícil, 

Celso, realmente, muito difícil. Não sei te responder nesse momento. Eu leio muito e eu estaria 

forçando, se eu te dissesse um livro propriamente. Não sei.  

C.C. – E de turismo?  

M.B. – Neste momento, eu estou relendo, por exemplo, aquele de Marc Bloch, eu acho assim 

fantástico, mas não é, assim, o que eu... Enfim, eu estaria mentindo se eu te dissesse um livro 

que me marcou muito.  

C.C. – Qual o de Marc Bloch que você está lendo?  

M.B. – Aquele póstumo. Aquele que foi publicado postumamente. O Ofício do Historiador. 

Acho que é isto, é a verdade, na pesquisa histórica. Mas, realmente, não saberia te dizer. Estou 

vendo aqui, a minha biblioteca está enorme, mas eu não saberia te dizer que livro.  
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C.C. – E de Turismo? Você mencionou várias pessoas. O Nash, Graburn, Urry, várias pessoas 

que têm... Tem algum livro desses que te marcou mais? Ou que você gosta mais, que acha 

mais... de impacto?  

M.B. – Olha. O livro que eu mais gostei foi o do Urry, o The Tourist Gaze. Foi o livro que me 

abriu um panorama muito diferente do que eu tinha. Foi um livro que foi assim um antes e um 

depois. E depois tem aquele que ele organizou, que chama Tourism Cultures [Touring 

Cultures], que achei muito interessante. Eu gosto muito da obra dele. De uma forma geral, a 

obra dele me marcou muito nos meus estudos de turismo. Foi assim bem um antes e um depois. 

Depois gosto muito do trabalho de Nelson Graburn. Na verdade, não tem um livro dele, são 

artigos dele. Então, também, o olhar dele, é um olhar que eu tenho gostado sempre muito.  

C.C. – Ele tem um capítulo no Hosts and Guests.  

M.B. – Tem, tem um capítulo.  

C.C. – The Sacred Journey, não é esse?  

M.B. – Não me lembro se chama... Não. Eu acho que não. Não, não. Não me lembro, não. 

Acho que Sacred Journey é outro. No capítulo de Hosts and Guests... A gente pode até ver 

isso. Mas não quero pegar agora.  

C.C. – Esse eu li há muito tempo.  

M.B. – O livro do Hosts and Guests está aí. Acho que não é esse o título do capítulo. Mas pode 

ser que eu esteja enganada também. Mas ele fez também um capítulo conosco. Nós fizemos 

um livro com Rodrigo, Carlos Steil e o Nelson. Em 2007. Foi resultado da RAM de 2007. 

Fizemos esse livro também. Bom, se vamos ao trabalho de pessoas aqui do Brasil, o trabalho 

do Rodrigo Grünewald, que a gente já mencionou, é um trabalho muito relevante, também 

sempre foi uma grande inspiração, os trabalhos dele sempre foram uma grande inspiração, para 

olhar outros aspectos do turismo e da cultura. O que mais? Depois...  

C.C. – O Carlos Steil tinha o turismo religioso, que ele estudava.  

M.B. – Sim, sim. Ele estuda, continua estudando turismo religioso. E... Realmente, eu não 

saberia te dizer neste momento. Acho que tudo que eu li sempre me deixou alguma coisa, me 

impactou de alguma forma. Sempre volto ao Hosts and Guests. Esse, sim. Tenho os dois, o 

primeiro e o segundo que ela fez. São livros seminais, livros a que sempre estou voltando a 

pegar alguma coisa deles, tipo livro imprescindível. Enfim.  
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C.C. – Está ótimo. Muito bem. Acho que cobrimos aqui uma trajetória bastante interessante e 

produtiva. Queria te agradecer muito pela disponibilidade de dar a entrevista, e de colaborar 

aqui com nosso projeto.  

M.B. – Imagina. Obrigada. 

 

[FIM DO DEPOIMENTO] 

 


