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Entrevista: 16/08/2013 

H.B - Arminda, nós devemos a você um agradecimento especial, mesmo. A gente já sabia do 

seu tempo tão comprimido e foi feito um convite a você de última hora, você nos recebeu, 

como sempre, tão gentil e tão disponível. E a gente talvez pudesse organizar o nosso encontro 

com três blocos. Você primeiro, que é muito caro ao projeto, que é a sua origem familiar, suas 

lembranças de infância, a primeira escolarização, até que nos encaminhamos por um interesse 

em Ciências Sociais. Um pouco essa primeira socialização, depois vamos para formação 

universitária e aí falamos das suas áreas de interesse, da sua atuação mais presente, tudo isso. 

Então podíamos começar por Minas Gerais. 

M.A. – Sim. Então, Helena, a melhor maneira de começar é tentar começar pelo começo. Mas 

eu não sei o que é o começo, porque as coisas vão ficando tão mitificadas, que por vezes eu 

tenho dúvidas se o que a gente fala foi assim mesmo ou se é fruto já de uma reconstrução depois 

de um longo tempo que se sedimentou. Eu sou de uma família mineira de origem, radicada no 

Rio de Janeiro, como todo mineiro da minha região. Eu nasci numa pequena cidade que chama 

Tombos, Minas Gerais, antigo Tombos do Carangola, uma região já na divisa com o estado do 

Rio, chama Tombos porque o rio Carangola tem uma cachoeira enorme, e como diz o prof. 

Antônio Candido, em Minas Gerais diferentemente de São Paulo, os nomes das cidades são 

nomes descritivos, enquanto em São Paulo não. E tem muito pouco nome em Minas, ainda que 

tenha, mas são os poucos os nomes de cidade de origem tupi, por exemplo, é mais raro. Então 

é Juiz de Fora, é o Belo Horizonte, é Ouro Preto, então são nomes descritivos. A minha cidade 

está entre essas, é Tombos do Rio Carangola. Essa região é uma região que está na divisa com 

o estado do Rio, ela é uma extensão do antigo Vale do Paraíba fluminense. Uma espécie de 

extensão, porque uma espécie de extensão? Porque é a região da cafeicultura. É uma 

cafeicultura muito diferente da de São Paulo; eu nasci nessa pequena cidade porque eu morava 

em fazenda, eu sou de origem agrária, e eu tenho um colega aqui da USP que diz que eu sou a 

única pessoa que ele conhece, da minha geração, que diz: eu sou de origem agrária e morei em 

fazenda. Quer dizer, eu tive uma infância agrária. Ele sempre fala isso, eu não conheço mais 

ninguém da nossa geração que isso tenha acontecido. É porque o Brasil mudou muito. Mas eu 

sou de origem agrária, mas não é tão simples assim, porque meu pai nasceu em Carangola, mas 

ele foi muito pequeno para o Rio, então papai, ele é um carioca. Minha mãe nasceu em Minas, 

em Tombos, mas os pais dela moravam no Rio. Então é uma família daquela região. A grande 

cidade que catalisava as pessoas, não era Belo Horizonte, Belo Horizonte eu só fui conhecer, 
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que é a capital do estado de Minas, depois já de adulta, casada. A minha cidade é o Rio. Até 

hoje quando eu penso numa cidade, hoje, claro, que é São Paulo, mas quando eu penso numa 

cidade, a minha grande cidade é o Rio de Janeiro, porque foi lá que eu pude viver a experiência 

de urbana de grande cidade. Não obstante isso, isso é início dos anos 50, não distante isso, eu 

morava em fazenda, mas os hábitos da minha casa não eram tipicamente rurais, por esse 

motivo. Porque nós ouvíamos... até hoje eu sou capaz de cantar as chansons francesas, porque 

eu nasci ouvindo, meu pai ouvia, antes chamava eletrola, mas no aparelho de som, eu conheço 

Noel Rosa inteiro, quase, eu canto tudo de cor, porque papai gostava muito de Noel Rosa. Ele 

vinha com os hábitos do Rio, ele ouvia muito jazz, enfim, essas coisas cultivaram meu ouvido 

desde que eu nasci. Mas eu tive uma origem rural, eu acho que isso é uma coisa muito marcante 

na minha vida, até hoje. Agora mesmo eu estava me dando conta, que eu vim de um evento, de 

uma manifestação de um curso ligado ao Incra, MST, a Universidade Florestan Fernandes, aqui 

na USP, eu me dei conta... – eu nem sabia que ia começar falando da minha formação primeira 

– mas eu me dei conta da marca que isso tem em mim. Por quê? Em primeiro lugar porque eu 

conheço a realidade agrária, mas do Brasil tradicional, essa eu não conheço. Segundo, porque 

ao mesmo tempo que eu tenho uma empatia, digamos, objetiva, eu tenho uma dificuldade 

subjetiva enorme. Eu não consegui localizá-la. Quer dizer, eu tenho um reconhecimento da 

socióloga que acha que o mundo precisa ser mais justo, que as coisas precisam ser mais 

democráticas, e que é preciso ser mais igual. Mas eu tenho a dificuldade subjetiva de lidar com 

um contexto como este porque eu sou do senhoriato brasileiro na minha origem. E isso é um 

universo, ele é muito rico, mas ao mesmo tempo o Brasil sempre foi um país muito desigual. 

Então, isso... não tenho nada a ver com a minha, eu diria, eu não me reconheço nada nessa 

dimensão da desigualdade, ao contrário, eu fiz Ciências Sociais porque eu batalhava contra 

isso, mas isso está entranhado em mim, quer dizer, eu não consigo de maneira nenhuma dizer, 

apesar da minha identificação objetiva e até subjetiva, ela não é a mesma coisa que a vivência 

empírica. É muito diferente, isso cria muito descompasso. Bom, mas pra retornar... 

H.B. - Quanto tempo você fica na fazenda? 

M.A. - Eu fico até, relativamente, grande, quer dizer, até uns 12 anos, bastante tempo. 

M.G. - Como foi essa vinda, a saída do pai...? 

M.A. - É, e é o que eu tentaria dizer. A minha família é ligada ao café, de fazendeiros de café, 

mas, sobretudo de exportadores e comerciantes de café. Por quê? Qual a origem da minha 

família? Pegar o lado do meu pai. O lado do meu pai é oligarquia, nítida, mais combinado com 
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imigrante português, que é meu avô, meu avô é português. Não me chamo Maria Arminda por 

nenhum acaso, nada é um acaso, aliás. Então o lado do meu pai eles são Almeida Rosa. Almeida 

Rosa é a família do Francisco Otaviano de Almeida Rosa, que era tio da minha bisavó. 

Francisco Otaviano de Almeida Rosa foi o conselheiro do imperador, na guerra do Paraguai, 

ele foi o pleno potenciário da guerra do Paraguai, papai é Almeida Rosa. Almeida Rosa 

Pinheiro, a família Pinheiro, o bisavô do meu pai foi a primeira pessoa que levou as mudas de 

café para a região de Carangola e Tombos. Num pequeno município que pertence a Carangola, 

chama Caiana, ele começou a plantar café ali. O que eu acho, hoje interpretando, porque isso 

eu não sei refazer, o que eu acho que foi isso? É que diferentemente da cafeicultura do oeste 

paulista, que é uma cafeicultura de corte empresarial, a mineira não foi, ela é mais estamento, 

que pega o Vale do Paraíba fluminense também, por isso que é uma extensão. O que acontece 

na cafeicultura empresarial de São Paulo, que é a do oeste, que depois vai até o Paraná, você 

tem fronteira aberta, o café pode se estender, incorporando novas terras, não é o caso mineiro. 

E isso cria, portanto um limite para a acumulação. Então ali ainda é a possibilidade da extensão 

no sec. XIX, mas esbarra logo, porque Minas é outro estado, estado montanhoso, é um estado 

diferente. Aquela região de Carangola, de Tombos, enfim, aquela região, ela foi ocupada em 

meados do séc. XIX por muitas razões. Eu sei sobre isso, não só porque eu escrevi um livro 

sobre Minas, mas porque eu li um livro de uma francesa que fez uma tese sobre aquela região. 

Ela foi ocupada em meados do séc. XIX por muitos motivos. Em primeiro porque Minas não 

era agricultura, na origem é mineração, século XIX, a crise da mineração leva ao processo de 

construção das fazendas e de dispersão. Ali demora esse processo porque ali tinham índios 

resistentes, muito resistentes, os chamados puris, é um grupo tupi. E também porque o 

interesse, na origem, quer dizer, o interesse da coroa não tem nada a ver com a agricultura, é 

pura mineração. Por isso que Minas até hoje não tem saída para o mar. Por isso que o Teófilo 

Otoni dizia: que o mar soluça e geme porque não banha as costas de Minas Gerais. Então é por 

isso, porque ali tinha que ficar fechado. Eu hoje interpreto que ele estende que ali é o limite da 

cafeicultura mineira, e o bisavô do meu pai leva as primeiras mudas de café e começa as 

primeiras plantações de café naquela região, que foi uma região usurpada dos índios quase 

naquele momento, que é o Vale do Rio Carangola, que é um afluente do Muriaé que é um rio 

grande, que é um afluente do Paraíba. O Paraíba, ele chega ao mar, ele faz uma... é ao contrário, 

ele sobre como o rio São Francisco, muito perto da minha cidade, que é em Campos. Passando 

por Itaperuna, aquilo ali que é meu universo, é isso mesmo.  
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H.B. – Bom Jesus do Itabapoana... Onde eu nasci. 

M.A. – Onde você nasceu. Por isso todo mundo diz que quem nasce naquela região, mineiro 

que nasce naquela região é carioca do brejo. Esse é o lado do meu pai, ligado ao café na origem 

e ligado a uma elite, digamos, política e intelectual também – o Francisco Otaviano era um 

intelectual – radicada no Rio, de origem fluminense. A avó do meu pai era fluminense, que era 

sobrinha dele. Ela vivia na região. Primeiro Porto Novo do Cunha, depois além Paraíba, 

Campos, ela morava em Campos, então aquilo é fluminense. O Nascimento, o meu 

Nascimento, é meu avô paterno. Um açoriano que veio para o Brasil em 1898, veio com 18 

anos, da menor ilha dos Açores, o Corvo, eu sou corvina, e que hoje cresceu, foi a região de 

Portugal que mais cresceu em termos demográficos, mas tem 450 habitantes. O que é o Corvo? 

O Corvo é uma pequena, vocês sabem, mas uma pequeníssima ilha que já está na placa 

americana, e a família do meu avô era uma família de agricultores e baleeiros. Moby Dick, 

Melville, foi escrita inspirada nos baleeiros açorianos. Então meu avô, o pai dele tinha uma 

baleeira e tinha pequena agricultura, que isso era misto, aquela região é intratável, tem um 

clima horroroso, etc. Porque meu avô veio para o Brasil? Ele veio porque tinha uma família 

corvina muito rica que já tinha vindo que já tinha uma grande empresa de café, de exportação, 

que são os Fraga, é uma família conhecida em Portugal. Depois eles voltam para Portugal e um 

deles vira cônsul português em Nice. Era uma empresa de exportação de café, e o vovô, que 

estava na ilha das Flores, o mais velho de uma família relativamente numerosa, na cidade do 

Corvo, ele vem para ser um funcionário, foi convidado pelos Fraga para ser um funcionário 

dessa empresa de café, que chamava Fraga e Irmão. O grande centro deles era Carangola e 

o Rio, a exportação pelo Rio. O que aconteceu é que os capitais, aí capitais já no sentido capital 

dinheiro, os capitais da cafeicultura mineira não ficaram em Minas, eles foram para o Rio, os 

bancos são mineiros por isso. Quem eram os Fraga? Ao mesmo tempo que eles eram 

comerciantes de café, eles eram uma espécie de que se chamava comissários, porque você não 

tem o banco, então você tem um grande comerciante que financia o agricultor. Vovô veio, 

chegou em Carangola, e ele não era um homem rústico. Isso é uma coisa que na minha vida 

chamou muito a minha atenção: como é que um corvino no séc. XIX não é um homem rústico? 

Ele tinha letramento, não era nada disso. Depois o meu primo, que é o João Saramago de 

Lisboa, que é professor, que é linguista, o João me explicou que no século XIX – estou 

reproduzindo o que ele me disse – que no século XIX houve uma reforma da educação em 

Portugal e nos Açores. Ele me disse também, que até hoje, em termos relativos, a biblioteca da 
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vila do Corvo é a mais consultada, porque você não pode fazer nada naquela pequena ilha, as 

pessoas iam lendo. Então meu avô não era aquele imigrante português típico do tamanco, não 

era não, ele já veio para ser uma espécie de gerente, em uma grande empresa de açorianos 

ligadas ao café. Eu fui ao Corvo, aquela vez, era verão, foi até muito bom porque no inverno 

eu nunca conseguia chegar lá, que aquilo é horrível, agora tem até avião, e eu fui a igreja do 

Corvo cuja imagem de Nossa Senhora das Dores é do século. XV, porque a colonização dos 

Açores é anterior à da América, e é muito interessante que tenha o nome dos Fraga e tem do 

meu avô também, porque eles continuaram, eles compraram a imagem, daí para frente. Então 

o vovô veio, mas os Fraga, eu acho, que se enriqueceram tanto que voltaram para Portugal, e 

um foi para a França, morava na França e outro em Portugal, e o vovô ficou com a empresa de 

café do Fraga e Irmão. Só que no início dos anos 20, do século. XX, meu avô teve que ir 

para o Rio para poder desenvolver a empresa, foi por isso que meu pai foi para o Rio e foi 

educado no Rio. Ele se casou com a minha avó, dessa família Almeida Rosa Pinheiro, que já 

era uma família empobrecida. Então é o imigrante rico que casa com uma moça de uma família 

já empobrecida, na cidade de Carangola. Lá meu pai nasceu, meu pai tem 97 anos, ele nasceu 

em 1916. Eu sou filha de um pai que tem muito mais idade do que minha mãe, ela é muito mais 

jovem. Ele é um intelectual, é um homem muito lúcido. Eu costumo dizer que ele é mais lúcido 

do que eu, apesar da idade. Continua escrevendo, fazendo as coisas dele. Então papai foi para 

o Rio e se educou no Rio, teve preceptores, é um homem até hoje muito culto, tanto que ele se 

dedica a literatura. Bom, isso foi um lado. O lado da minha mãe é diferente. A minha avó 

Arminda, que é a mãe da minha mãe, não é a mãe do meu pai. Eles são portugueses também, 

o pai dela era um português que veio da região de Guimarães, tanto que o nome dele era 

Alexandre Henrique de Guimarães, da região de Guimarães. Ele se casou com a minha bisavó, 

que era de Valença, estado do Rio, e ela era uma mulher que tinha cultura, porque ela era 

professora, ela falava francês, e eu não sei muito bem, de uma família Souza dessa região, que 

o pai dela era tabelião, já é uma família já meio empobrecida também, mas eu não tenho esse 

lado todo a referência, eu tenho do meu avô materno. Bom, então minha avó Arminda, ela é 

filha de um português com uma brasileira, que teve uma numerosa família, essa minha bisavó, 

eu a conheci, todavia ela ficou viúva muito cedo e ela tinha umas terras, uma espécie de uma 

fazenda, mas que ela não preservou. Então os filhos tiveram uma trajetória empobrecida, menos 

a minha avó. Por quê menos a minha avó? Porque a minha avó se casou com meu avô, que é o 

pai da minha mãe, que tinha uma origem alemã, eu não sou clara por um acaso. Naquela região 
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entre Alemanha e Suíça. O pai dele era filho de alemães, mas já tinha nascido no Brasil, que 

foram para o estado do Rio. Hoje eu fico pensando que deve ser aquela região de Friburgo, não 

tenho isso claro. Eles foram para o estado do Rio, meu avô era um homem claríssimo, 

loiríssimo, talvez tenha sido a pessoa mais clara que eu já vi na minha vida, tirando os albinos. 

[risos] De olhos azuis, minha mãe tem olho azulzinho, são todos claros, e ele se casou com a 

minha avó Arminda, que era a mais velha dessa minha bisavó que era tabeliã, falava francês, 

tinha voz educada, ela cantava. Quer dizer, portanto é aquela região fluminense ali, que tem 

que ter alguma coisa de classe dominante senão não consegue isso naquele período. E ele se 

enriqueceu muito. O pai dele era filho de fazendeiros, alemães de origem, mas que perderam 

tudo. Ele começou a trabalhar do zero, e ele tinha uma empresa de comercio de café também, 

de Tombos, aí não Carangola. Segundo meu pai fala, eu já não sei se isso é mítico – deve ser 

tudo meio mítico – esse meu avô materno começou a vida com a ajuda do meu avô paterno, o 

português. A mãe desse meu avô materno era já brasileira, eu a conheci. Tanto que o sobrenome 

não é alemão, depois de um tempo eles adotaram um sobrenome português de origem, Batista 

de Almeida, eu sou Almeida tanto do lado da minha mãe como do lado do meu pai, ou por 

causa do Almeida Rosa ou por causa do Batista, do Guimarães de Almeida, Nascimento é desse 

meu avô português corvino, e ele se enriqueceu muito também, e aí mudou para o Rio. É o 

destino dos mineiros dessa... Pai de meu pai. Eu não sei se eu estou falando com coerência...   

A.F. – Sim, claro. 

M. A. – Porque eu nasci em Minas e não no Rio? Porque quando meu pai se formou, ele teve 

uma educação muito diferenciada, tanto que a professora particular que eles tinham em casa, 

meu pai, meu tio, minhas duas tias, era a mesma a que ia para o Palácio do Catete, e que 

educavam os filhos do Getúlio. Estou tentando lembrar o nome dela, papai fala muito nela até 

hoje, até bem pouco tempo eu sabia, agora me esqueci, mas eu lembro. E papai estudou no Rio, 

colégio religioso, e ele resolveu... – isso é a origem – fazer faculdade em Viçosa. Logo quando 

Viçosa foi fundada, a Faculdade de Agronomia de Viçosa.  

H.B. – De Agronomia é uma referência. 

M.A. – U a referência. Ele estudou em Viçosa. Quando ele voltou para o Rio, - o irmão dele 

fez engenharia na antiga Faculdade Nacional de Engenharia -, quando ele mudou para o Rio, 

ele terminou o curso, o pai dele comprou uma fazenda para ele, porque ele era agrônomo. Ele 

tinha algumas possibilidades de ter ficado gerindo a empresa, ele não quis, e essa fazenda era 

entre Tombos e Carangola, que foi onde eu vivi. E quando ele voltou, ele conheceu minha mãe. 
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Minha mãe era muito jovem, ela se casou no dia que ela fez 17 anos. O pai da minha mãe já 

era um homem de recurso, ele estudou os filhos, ela estudou em colégio de freira, interna, ela 

e as irmãs, em Carangola, que tem um colégio tradicional de freira, tinha, onde eu estudei.  

H.B. – [Semi] interno? 

M.A. – É. Ela fez o curso normal, que era o que as mulheres faziam, e se casou com meu pai. 

Então eu nasci lá. Eu sou a segunda de uma família de cinco irmãos, o mais novo faleceu muito 

cedo, já era médico, faleceu com 30 anos. Tenho uma irmã mais velha, sou eu, o meu irmão e 

uma irmã nova e tinha esse mais novo. Eu vivi, portanto, o pai da minha mãe tinha casa em 

Tombos, apesar de morar no Rio, a família do meu pai já morava no Rio desde que meu pai era 

relativamente pequeno, embora ele... Eu acho que ele foi para o Rio com cinco, seis anos, por 

aí, muito cedo, é um carioca, até hoje ele fala como carioca. A família do meu pai já morava 

no Rio, eu nasci em Tombos por causa da família da minha mãe que estava lá, e lá que era a 

fazenda. E também meus irmãos nasceram lá, menos o mais novo. Meus irmãos nasceram na 

fazenda e eu tive uma infância agrária, só que nas relações tradicionais das propriedades 

agrárias do Brasil. 

H.B. – E onde era a escola? 

M.A. – Pois é. Aí, quando eu comecei a ficar um pouco mais velha, mamãe montou uma casa 

em Carangola, e aos quatro anos eu fui para o jardim da infância, eu fiz um jardim de infância 

que tinha em Carangola. Porque Carangola não é a mesma coisa que Tombos, embora 

Tombos... Tem uma diferença, assim, não sei de quantos quilômetros, mas fazia muitos anos 

que eu não ia lá, mas fui agora em junho, até porque papai tem uma fazenda em Caratinga 

agora, mais ao norte, e eu fui porque quando meu irmão morreu, papai resolveu que a fazenda, 

ele passava no nome dos filhos e fazia cinco anos que eu não ia lá, e aí meu irmão insistiu 

muito e eu fui agora em junho nos feriados; de Carangola a Tombos nós levamos nem dez 

minutos. [risos] Então eu acho que tem uns 9 km, não sei mais quanto tempo. Porque na época 

que eu era menina era muito porque não era... Mas Carangola é uma cidade diferenciada porque 

ela era cidade... Isso é uma coisa, Helena, a gente que é de Minas precisa tentar entender, eu 

não tenho isso claro para mim até hoje, Minas tem uma tradição de cultura pública, isso para 

mim é claro. Mas não é a mesma coisa que São Paulo, por exemplo, como vida de interior. 

Carangola tinha um clube, tênis clube, tinha uma coisa assim muito próxima do que seria a 

sociabilidade de uma grande cidade brasileira, eu não sei explicar isso direito. Então, o papai 
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montou uma casa em Carangola e lá tinha jardim da infância, eu frequentei o jardim de infância 

em Carangola. 

H.B. – Pré-escolar, coisa raríssima. 

M.A. – Pré-escolar, fui com quatro anos, fiz com quatro, com cinco, com seis, com sete. Como 

a gente ficava em Carangola? Papai e mamãe ficavam e não ficavam, ficavam muito na 

fazenda, mas ficavam também... Porque é tudo muito perto. A mamãe tinha uma prima que 

morava na minha casa e ela ficava conosco, ela depois se casou, mas eu já era moça, e ela que, 

no fundo, é uma pessoa marcante na minha vida, a Nélia, porque a minha mãe tinha a vida dela 

com meu pai, iam muito para o Rio, etc, e a Nélia ela geria tudo aquilo. Então a gente ficava 

muito com a Nélia. Papai e mamãe ficavam também, mas era menos. E aí eu ia ao jardim da 

infância, tinha aula de piano, depois, mais tarde, com quatro anos não tive. A minha irmã tinha, 

a mais velha, depois, com seis anos, eles resolveram... – isso é uma coisa muito característica 

da minha história familiar, são os constantes deslocamentos geográficos e sociais. Nós 

voltamos para a fazenda e eu comecei o primário no primário de Tombos, onde eu fiquei um 

tempo, depois eu fui para o colégio de freira de Carangola, que era um primário público, era o 

Grupo Escolar Emílio Soares, e que tinha uma beleza de ensino, viu? E tinha por quê? Porque 

Minas tinha uma tradição de reforma de ensino, uma beleza de ensino. Nunca tive cartilha para 

aprender a ler, era o método global. Me lembro que a gente colava, cortava, ia compondo as 

palavras. Eu não sei muito bem como... Hoje eu não sei nem como diz isso, mas me lembro 

disso. Não tinha cartilha, era um negócio muito avançado ali, do ponto de vista da 

escolarização. Lá eu fiz o primário depois voltei para Carangola, no colégio de freiras aí, onde 

a minha mãe tinha inclusive estudado interna. Eu era o que eles diziam de neta do colégio. 

M.G. - Você fez quatro anos de escolaridade primária... 

M.A. - Em Tombos. Eu comecei no jardim em Carangola, aí não era... Depois eu fui fazer no 

grupo de Tombos, depois eu voltei para Carangola. 

M.G. - Quanto teve esteve no colégio? 

M.A. - No colégio de freira? Se eu conto o início aí é mais tempo, mas se eu conto só a época 

do ginásio, quatro anos. 

H.B. - Quer dizer, quando você vem para o Rio já tinha fechado essa fase toda de escolarização. 

M.A. - Mais ou menos, porque o que aconteceu? Hoje eu entendo isso. Eu morei numa fazenda 

que era uma fazenda modelo. Assim, o que era uma fazenda modelo para aquela região? Aliás, 

ali tinha uma coisa diferenciada, eu escrevi sobre Minas, mas nunca consegui entender, ainda, 
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até hoje, aquilo direito. Porque, era uma fazenda bonita, a fazenda do meu pai tinha piscina 

numa época que naquela região não tinha piscina, nós tínhamos piscina. A casa era 

confortabilíssima, tinha todas as, digamos, os confortos de grande cidade, porque meu pai vinha 

do Rio. Tinha muitos empregados. E a forma da relação dominante era um tipo de colonato, 

ainda. Não é o trabalhador rural, um tipo de colonato. Isso no Brasil, que faz tempo que eu não 

sou nenhuma garota, mas não é tanto tempo assim não. Ali, interessante, não foi a toa que 

Victor Nunes Leal escreveu Coronelismo, enxada e voto, seja de Espera Feliz que é distrito de 

Carangola, e a família do Victor Nunes tem parentesco com a família do meu pai, ele é 

Nascimento Leal. E até tem um episódio muito interessante, que não sei se devo contar, mas 

vou contar, que quando o pai do Victor Nunes Leal teve um problema financeiro muito grande, 

meu avô, pai de papai, português – no fundo eles eram compadres – ofereceu recurso para ele, 

que ele nunca pagou. E quando meu pai teve problemas, o Victor ainda era vivo, problemas 

financeiros muito graves, e meu avô não mais podia cobrir – que eu vou explicar porque – meu 

tio ligou para o Victor Nunes, ele disse: “isso é uma dívida perene, não importa mais”. Já 

desapareceu. Porque eu mudei? Porque é uma correlação de coisas, eu só entendo isso hoje 

melhor como socióloga. Teve uma coisa muito da dinâmica da história do Brasil, que a 

agricultura tradicional embora fosse de café, ela entra em crise. Agricultura é agronegócio hoje; 

senão, eu brinco com meu pai, eu falo até da fazenda de Minas, aquilo é buraco negro, absorve 

tudo e não reflete nada. Isso é o primeiro motivo. Segundo motivo, meu pai não se formou para 

comandar nada no sentido da acumulação, a minha família é da desacumulação, a história dele 

é da desacumulação. [risos] E porque isso? Ele foi um moço rico, nunca soube o que era 

dinheiro, e ele foi fazendo as coisas ali, ele trazia carro importado, comprava no Rio, chegava 

pela Leopoldina, o carro tinha que ficar numa cidade pequena exposto na estação do trem para 

as pessoas verem. Eu nasci num lugar que tinha muito recurso. Eu sou de uma família de 

origem... A minha origem é de muito recurso. Eu me lembro, tinha chofer, tinha carros muito 

sofisticados, tudo importado. E meu avô, pai de papai, tinha casa em Petrópolis e Teresópolis. 

Foi em Petrópolis a primeira sensação de indignidade social que eu tive, eu tive em Petrópolis 

quando menina. Porque nós chegamos, eu e minha irmã, para passar uns dias na casa do meu 

avô em Petrópolis, meus primos do Rio vieram correndo pelo corredor daquela casa enorme: 

“Chegaram as priminhas”, eu e minha irmã. E a minha mãe sempre preservou muito essa coisa 

do bem vestir, ela tinha mandado fazer dois mantôs para minha irmã e para mim, de pie de 

poule, o meu, loira, eu sempre fui loira, isso é preciso também... Eu brinco com meu marido 
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que tem mania agora de botar fotografia, eu falo, isso só serve para mostrar que eu não sou 

loira falsa, não assim, mas eu não sou loira falsa, o resto não serve para nada. Então ela mandou 

fazer o meu branco com azul marinho, punhos de veludo, e a minha irmã, mais morena, era 

bordô. Aí minha prima falou assim: vocês não querem tirar o capote? Só que eu nunca tinha 

ouvido falar nessa palavra, eu era uma sertaneja, no fundo. A mamãe falava mantô porque 

estudou em colégio de freire. Até hoje ela usa uns termos assim, o azul dela natier, um tipo de 

rosa é o bois de rose, ela usa esses termos, da formação dela. Então, eu era mais tímida. A vida 

me aprontou muitas coisas, porque eu sou muito sociável, mas eu sou, na origem, uma pessoa 

tímida, e a minha irmã muito mais saída do que eu. Então até que ela perguntou: o que é um 

capote? Aí quando a minha prima explicou, eu me lembro que eu tive uma vergonha! Eu era 

muito pequena, mas tive a sensação da indignidade social, quer dizer, da sertaneja que está 

convivendo na corte. E aí meu pai teve uma crise financeira terrível, porque ele também ele 

nunca foi um homem dessas coisas, ele não sabia fazer nada daquilo. Aquele ambiente era um 

ambiente de relações tradicionais, eu conheci ainda, quando menina, isso é fins dos anos 50, 

eu ainda conheci personagens ligadas ao coronelismo, tinha um que frequentava a fazenda que 

a minha mãe dizia que não queria que ele fosse lá, chamava coronel Pedro Vitor do Divino, era 

o coronel do Divino, uma cidade um pouco acima de Carangola, era a família que dominava o 

Divino, ele chegava na fazenda com vários carros, em um vinha ele e capangas, atrás vinha o 

filho que era paraplégico porque tinha recebido um tiro numa contenda, ele vinha deitado num 

colchão, eles estendiam o colchão na varanda e ele ficava deitado, e no outro vinha mais 

capangas todos armados. Eu me lembro disso muito bem. Era um homem que chegava de terno 

de linho branco, chapéu, falava meio fino, era educadíssimo e vinha conversar com meu pai. 

Nenhum mineiro está distante da política, qual era a política da minha família? Que foi parte 

do conflito do meu pai com o pai da minha mãe. Eu sou de uma família udenista, em Minas. E 

o lado da minha mãe era pessedista. Nenhum mineiro está fora da política. Isso é uma coisa 

que naquele período não existia. A política é parte da sociabilidade dos mineiros. Tanto que 

em Minas até hoje, quando você quer dizer aquelas pessoas, falam “o povo”, “o povo daquela 

casa”. Aí eu ficava pensando, porque o povo, agora, naquela época, não. Porque, é claro, o 

povo é um termo da política, então o jeito de falar é da política. E meu pai se envolveu com a 

UDN mineira, por causa da política – eu preciso resumir isso porque estou falando demais –, 

por causa da política, por causa da crise da antiga atividade agrícola no Brasil. Brasil se 

modernizando, por causa do meu próprio pai, por causa, sobretudo da crise financeira do meu 
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avô paterno, que cobriu todos os problemas financeiros do meu pai até não poder mais, meu 

pai teve que vender a fazenda e os bens. Isso colocou um problema. Porque a crise financeira 

do pai do meu pai? Um homem riquíssimo, uma das grandes fortunas do Brasil, o português, 

corvino, era até sócio do Artur Bernardes, eles tinham além disso a companhia de força e luz 

do Espírito Santo e todo norte de Minas; meu avô foi a Portugal, no Corvo, naquelas viagens 

que eram odisseias, ficou preso naquele mal tempo do Corvo, assim é o mito. Não tinha o que 

ler, ele era um homem que já frequentava... Ele era presidente do comércio de café, presidente 

da bolsa de valores em 29, 30, no Rio, tinha além da empresa tinha toda essas outras coisas, ele 

começou a ler livros católicos, voltou profundamente religioso e resolveu que ele ia fechar a 

empresa porque a nova ética dele era incompatível com a vida empresarial. [risos] Começou a 

doar os bens, doou parte dos bens. A Nossa Senhora do Corvo era sócia da empresa, só podia 

dar no que deu. [risos] Ele mandava permanentemente recursos para o Corvo para manter parte 

das coisas ali da vila do Corvo, ajudou a construir a igreja dos capuchinos no Rio, primeiro a 

igreja de Carangola, começou padres pobres ele ordenava, então eu nasci numa família 

profundamente católica, já, porque meu avô já estava... Muito católica. Então uma família de 

católicos, de um catolicismo tradicional, muito tradicional. Papai frequentava o centro D. Vidal 

quando rapazinho, que meu avô obrigava. Ele e meu tio, no Rio. Até hoje meu pai é muito 

católico. A mamãe é também, mas é menos. O lado da minha mãe é um pouco diferente, um 

pessoal... 

H.B. - Cisma brasileiro. 

M.A. - É, e um pessoal muito mais adaptado ao mundo prático que o lado do meu pai, que não 

tinha nenhuma adaptação do lado prático. É a antiética capitalista, só entendia o pai da minha 

mãe e o pai do meu pai o dia que eu li A ética protestante e o espírito do capitalismo, porque 

catolicismo não dá em acumulação... Porque o pai da minha mãe era um puritano, ele era um 

alemão, eu não tenho as melhores lembranças dele, quando eu falo “meu avô”, é sempre o 

português, é o paterno. 

 

[FINAL DO ARQUIVO I] 

 

H.B. - Eu quero saber para onde você vem para o Rio, onde vai morar e o que vai estudar, como 

era? Você frequentava o Rio? 
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M.A. - Frequentei o Rio desde menina, porque meu pai era carioca, praticamente, embora não 

tivesse nascido, as minhas tias, irmã do meu pai já era carioca, etc. Passava as férias no Rio. 

Meu avô tinha uma casa muito grande que ocupava um quarteirão na rua Conde do Bonfim na 

Tijuca. Ele, nesse processo que ele foi ficando cada vez mais religioso, ele ia a missa todos os 

dias, a igreja que tem ali na praça Saens Peña, que é do Sagrado Coração, eu acho, aquele 

terreno era do meu avô, ele que deu para construir a igreja, ele doou. É Sagrado Coração? 

Imaculada? Aquela igreja bonita ali perto da praça Saens Peña, esqueci o nome. Era do meu 

avô o terreno, ele doou para fazer a igreja. Nesse processo teve, uma irmã de meu pai – eu vou 

dizer do Rio já por isso. Eu comecei a frequentar o Rio na casa do meu pai na Conde do Bonfim, 

numa casa enorme, eu tenho até fotografias no jardim da casa, parece um parque, porque aquilo 

era um quarteirão. Até que meu avô, já com muito menos recurso, mas porque a irmã de meu 

pai ela tinha, digamos, algumas idiossincrasias, e uma delas era que era melhor ir para lugares 

que não tivesse muito micróbio, etc, e ela morava com meu avô, apesar de casada, ela voltou 

para casa dos pais. Ela convenceu meu avô a comprar uma casa no alto do Grajaú, que essa eu 

frequentei mais ainda que eu já era maior, que era muito bonita também, que hoje não existe 

mais. Bom, porque lá já era quase serra, etc, e frequentava Petrópolis e Teresópolis. Aí essa 

crise meu pai teve que vender a fazenda para a gente poder sobreviver, fazer frente aos 

compromissos dele, que não fez completamente, para começar. E o pai do meu pai já tinha 

recursos para tal, ele tinha para viver, ele tinha muitos edifícios, até casas, aquela rua do 

Lavradio foi quase toda dele, mas ele vivia daquilo. E o pai da minha mãe, que era um homem 

rico, mas eles eram 11 irmãos, tenha uma ideia, ele lavou as mãos. Eu não estou condenando, 

acho que não tinha meios, meu pai era desacumulação como princípio, sempre foi um homem 

culto, que já escrevia, mas ele começou a publicar a obra dele há uns 20 anos ou um pouco 

mais talvez, publicou pela Ostec, pela Ateliê, publicou, enfim, ele é um poeta sobretudo, mas 

ele tem novela também e tem o reconhecimento. Ele escreve sob o pseudônimo que é Jonas 

Rosa José, que o nome dele é José Almeida Rosa Pinheiro do Nascimento, ele botou Jonas José 

Nascimento e Rosa. Então esse processo, esse período, foi horrível, nós estávamos em 

Carangola, o papai conseguiu comprar outra fazenda muito grande, mas ele comprou em 

sociedade, essa outra fazenda ele não conseguiu manter. Aí nós ficamos, embora eu 

frequentasse o Rio, numa situação horrível, porque éramos já quatro filhos, tínhamos hábitos 

de pessoas de recurso, e aí resolvemos mudar definitivamente para rio. Papai resolveu mudar 

definitivamente para o Rio, para que ele começasse a exercer a profissão dele. Ele fez um 
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concurso, ele era agrônomo, para o Instituto de Química no Jardim Botânico – acho que é 

Jardim Botânico – e ele foi indicado por um antigo colega, que era colega, amigo, colega de 

faculdade, amigo, o Póvoa, outro português, o Eça de Póvoa do barzinho. [risos] E aí a família 

se dividiu para poder ficar no Rio. A minha mãe ficou com os menores na casa dos pais dela, 

meu pai ficou na casa dos pais dele. Eu e minha irmã mais velha ficávamos nas duas casas, até 

que um irmão de papai morava em São Paulo, então eu e minha irmã viemos estudar em São 

Paulo. [risos] Eu e a minha irmã mais velha, eu sou a segunda. O que era no Rio? A minha 

irmã mais velha estudou no colégio de freira no Rio, ela ia para o Sion, em Petrópolis, depois 

não foi, estudou, não sei se é Regina Coeli, se é Stella Maris, um desses colégios tradicionais 

de freiras no Rio. 

H.B. – Tem o... Sacre Coeur não era? 

M.A. –Não era Sacré Coeur. Quem estudou no Sacré Coeur foram as minhas tias, as 

irmãs de papai, tanto que elas falavam francês entre elas. Elas estudaram no Sacré Coeur. Foi 

no Regina Coeli, eu acho. Eu não sei dizer direito, uma escola de freira. Eu fiquei com a minha 

mãe, depois os meus irmãos estudaram no Instituto de Educação. Nesse processo de separação 

para poder sobreviver, eu tinha um tio, o único irmão do meu pai, morava em São Paulo, ele 

era um engenheiro em São Paulo. Ele convenceu ao papai para que nós viéssemos para cá. E o 

papai prestou um concurso para a Secretaria da Agricultura para virar um pesquisador – que o 

estado de São Paulo tinha salários melhores – para virar um pesquisador da Secretaria de 

Agricultura do Estado de São Paulo. Aí a família voltou a se reunir, e eu terminei o último ano 

do colegial, foi quando eu cheguei numa escola pública, num colégio público de São Paulo, na 

época em que as escolas públicas tinham padrão, logo depois desandaram. 

M.G. - Que idade tinha, Maria Arminda, nessa altura? 

M.A. - Nessa altura eu tinha 16 anos, 15 para 16. 

M.G. – E tinha para São Paulo? 

M.A. - Eu tinha vindo com 15. Isso é um momento muito difícil, e que eu acho que foi a nossa 

salvação, viu? Apesar de toda coisa dolorida. Porque ascender deve ser muito bom, agora, 

descender é um negócio terrível. É terrível! E até hoje fica uma espécie de cultivo do antigo 

fausto, entendeu? Que às vezes eu me pego fazendo a mesma coisa, e às vezes me incomoda 

quando eu faço isso, eu tenho um sentimento muito dúbio. Eu cheguei em São Paulo, fiz esse 

ano do colegial numa escola pública, conheci um grupo de jovens, judeus quase todos, de 
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origem judaica, muito politizado. Moravam no Bom Retiro, no antigo bairro judeu, que hoje 

nem é mais, é coreano. E aí eu me envolvi com o movimento estudantil para desespero da 

minha mãe. [risos] 

H.B. – O interesse por Ciências Sociais talvez venha daí. 

M.A. - Foi aí, foi aí. Eu descobri a grande cidade, porque o Rio não era. No fundo, se eu penso 

isso, não era, até hoje. Eu fui ao Rio em julho, fiquei lá três dias – eu amo o Rio, não preciso 

nem falar, quando paulista fala mal do Rio eu falo que é pura inveja, e acho que tem parte de 

inveja mesmo, mas não é isso. Se quem mora em são Paulo depois de muito tempo e volta ao 

Rio, acha o Rio acanhado. Não é de tamanho, acanhado como... é o conjunto todo. Mas eu 

descobri a cidade em São Paulo por quê? Porque no Rio eu vivia num enclave, uma coisa 

pequena, uma família tradicional, aquilo ali era estamento que não conseguia mais se 

reproduzir, mas que ainda vivia da antiga forma de reprodução. Aqui não, caí na sociedade de 

classe. Primeiro que tinha que estudar e não podia comprar livro, aí eu tinha que ir para a 

biblioteca, comecei a frequentar a biblioteca, biblioteca Mario de Andrade. Segundo, numa 

escola pública, você tem filho de operário, tem tudo. Eu não tinha uma convivência, por 

exemplo, com famílias judaicas, mal passava pela minha cabeça, fiz grandes amigos. A minha 

irmã que morreu o ano passado, que eu chamava de minha irmã, era judia, mas não foi daí, 

conheci depois, a Gisela, que era socióloga também. A primeira vez que eu vi um japonês foi 

na Cinelândia, com a mamãe, no Rio, todo mundo olhava. [risos] Isso já era início dos 60, eu 

acho, todo mundo olhava, não tinha japonês no Rio, você chega em São Paulo está cheio de 

japonês, cheio de oriental, cheio de tudo. Então eu conheci esse pessoal e eles eram todos de 

esquerda, e eu vinha de família católica, mineira. E, mas na minha casa, nós tínhamos muita 

liberdade, não de fazer, mas de falar, sempre tivemos absoluta liberdade de expressão, talvez 

pela formação dos meus pais. Meu pai sempre foi um homem cultivado, a mamãe também. 

Olha, eu nunca me esqueço que eu comecei a me interessar por literatura, eu devia ser muito 

pequena, porque foi na fase que a casa da fazenda ainda não tinha sofrido a última reforma, 

que eu lembro dela. Ela sofreu a última reforma, eu tinha uns cinco anos. A minha mãe e a 

minha tia, irmã dela mais nova, conversando na sala sobre Balzac, elas falavam também do 

Lucien de Rubempré e a minha tia dizia assim: “mas quem não se apaixonaria por aquele 

homem?” E eu ouvia. Essa literatura também formou o imaginário das mulheres. Na minha 

casa tinha muitos livros, e eu comecei a escrever pegando os livros de poesia de papai, que ele 

tem até hoje, ele nunca brigou comigo, com lápis de escrever eu copiava embaixo os versos, 
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sem saber o que significava, eu fazia a mesma forma das letras, eu era muito pequena. Ele tem, 

outro dia ele me mostrou, tudo de lápis de cor, eu fazia com lápis de cor. E tinha umas coisas 

na fazenda que eu gostava muito, quando papai ia mais ao Rio do que toda família, quando 

vinha as maçãs, que eram perfumadíssimas, naquele papel azul, eu achava aquele azul do papel 

da maçã... Depois ouvi a música do Caetano, já era grande, já tinha até feito faculdade aqui em 

São Paulo, eu falei: “olha que experiência universal”, era o azul do papel das maçãs argentinas, 

que era perfumado. Vinha maçã, que lá em Minas não tinha maçã, tinha pera até na fazenda, 

mas não tinha maçã, e vinha aquelas latas de biscoito Aimoré, todas essas coisas, eram lindas, 

coloridas, cheias de flores, e eu estava começando a aprender a ler, eu ficava lendo assim: “rua 

Janizolândi”, depois aqui em São Paulo fui morar perto dessa rua, quando nós chegamos, que 

é ali entre a Barra Funda quase passagem com Perdizes, que era onde tinha fábrica Aimoré, rua 

James Holland, eu falava: “mas São Paulo, onde será São Paulo? Deve ser um lugar muito 

longe.” Mas o papai também trazia livros para a gente, livros de história. Só que a maior parte 

das histórias infantis que eu tenho na cabeça, nunca foram de livros, porque ele inventava, são 

fantásticas. Eu falo, papai, precisa escrever as histórias infantis. Das menininhas, duas 

menininhas que voavam na asa do passarinho, era eu e minha irmã. E a ideia, hoje eu percebo, 

a gente voava nas asas do passarinho e ele ia mostrando o mundo de cima, só que eu nunca 

quis voar nas asas do passarinho, e eu chorava. A minha irmã falava: “ela é boba, ela chora”. 

E eu tive que voar nas asas do passarinho. Tanto que um momento difícil da minha vida, eu fui 

em um terapeuta, na hora que eu me sentei, ela falou: “então, Maria Arminda?” Eu falei: “é 

que eu nunca quis voar nas asas do passarinho.” Então era ideia de que você via o mundo de 

cima, saia da fazenda, do galo de chapéu, do chacal, tudo eram invenções. Mas aí ele trazia o 

livrinho e tinha o símbolo, que até hoje eu não sei se era da Abril ou da Melhoramentos, que 

era uma arvorezinha. Aí eu falava, São Paulo da lata, e depois dos livrinhos, eu falava, acho 

que é um lugar cheio de árvores, comecei a construir essa ideia, que São Paulo era um lugar 

cheio de árvores, e era ao contrário disso. 

M.G. – [inaudível] São Paulo desde essa época? 

M.A. - Aí quando eu cheguei em São Paulo, eu comecei a militar com esse grupo no movimento 

estudantil já na boca da universidade. Eu ia fazer Direito. Na minha casa isso era princípio, a 

gente estudava. Eu queria fazer Direito porque eu tinha a imagem romântica do júri, mas esse 

grupo eu me politizei. Aí eu achava que era a coisa mais boba que poderia existir fazer Direito, 

eu fiz teatro amador nesse ano, que tinha na escola, eu pensei em fazer Teatro, mas eu optei 
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por fazer Ciências Sociais e fui fazer cursinho, já fazendo o último ano também, tinha um 

cursinho rápido, consegui uma bolsa, porque meu pai não podia pagar nesse momento, que era 

um cursinho que preparava muito bem para a USP. Naquele tempo fazer Ciências Sociais era 

um negócio concorridíssimo, não era assim, e eu conheci meu marido, que foi meu professor. 

[risos] Ele foi meu professor nesse cursinho, que é o Jobson, historiador. Eu já era uma moça 

muito extravagante naquele momento para o padrão da onde eu vinha. Aí eu comecei a 

descobrir teatro, cinema, tudo isso com aquele grupo, voltava tarde para casa, meu pai ficava 

furioso e eu voltava, enfim. E aí eu estive muito perto da guerrilha, e não caminhei mais porque 

eu acho que eu me apaixonei, e acho que não encaminharia, hoje pensando. Você explica isso 

fácil: “Não, porque me apaixonei...”, eu acho que não era meu estilo, aquilo era outra conversa, 

era outra coisa, mas eu cheguei muito perto. E aí eu prestei o vestibular de Ciências Sociais, 

entrei, logo e depois me casei. Aí comecei a viver aquele problema, eu fiz o primeiro ano já era 

fim dos anos 60, e já era um período dificílimo, mas que ficou pior, mas ainda eu militei. Então 

não fui... Fui uma aluna média, o curso já estava muito cortado por causa das cassações, das 

aposentadorias. 

H.B. - Você pode falar da lembrança dos professores? 

M.A. – Muito! E aí depois eu fui uma excelente aluna porque eu me casei. [risos] Eu tinha 

condições para estudar, meu marido tinha algum recurso, enfim. Não era rico, mas trabalhava. 

Quem foram os meus professores? Eu não fui da geração mítica porque Florestan logo depois 

foi afastado, Fernando Henrique e Octávio também. Mas eu fui daqueles que foram os 

formados pelo grupo do Florestan, Fernando Henrique, etc, mas cheguei a ser aluna da profa. 

Maria Sílvia Carvalho Franco, que é dessa geração. A profa. Marialice Foracchi também dessa 

geração era viva, eu fiz um curso muito rápido com ela, Maria Isaura era professora. Mas eu 

fui formada pela seguinte geração: Gabriel Cohn, José de Souza Martins, Francisco Weffort, 

Leôncio Martins Rodrigues, Lourdes Sola, Heloisa Martins, de política a Maria do Carmo 

Campello de Souza – a Carmute –, o Eduardo Kugelmas, sobretudo: Luiz Pereira, que ficou 

como a grande figura que herdou aquilo, que era um homem dificílimo, era um matemático 

que pensava a sociologia porque era um negócio de um formalismo enorme, foi meu professor 

de Sociologia I, que era sociologia sistemática, primeira aula que ele deu todo mundo achou 

que fosse trote, porque ele falava no mais puro jargão de sociologia. Eu até hoje tenho vergonha 

de confessar que eu fiz um trabalho para o Luiz Pereira cuja frase era “o capitalismo é 
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estruturalmente disnômico porque ele não pode conviver com nenhuma eunomia relativa”, 

[risos] essas eram as frases do Luiz Pereira. [risos] 

H.B. – É uma história engraçada. [risos] 

M.A. –Até hoje eu falo: “ah, isso é pura anomia”, quer dizer... você tem esse jargão, mas eu 

não falo mais e nem incorporei isso mais, mas nós falávamos assim no curso de Ciências 

Sociais, da USP, que vivia a crise do antigo fausto. E o que foi esse período? Foi um período 

fantástico ao mesmo tempo. Sai da Maria Antônia e vem para a cidade universitária nos 

barracões.  

H.B. - Você pode falar um pouquinho da Maria Antônia? 

M.A. - Falo muito rapidamente porque eu convivi pouco, mas vou falar. A Maria 

Antônia, eu já vi o fim da cultura da Maria Antônia, porque aí foi 68, saiu de lá, foi quando eu 

cheguei, e a Maria Antônia ela tinha uma coisa que desapareceu na universidade – e na Cidade 

Universitária muito mais – e que desapareceu talvez no mundo, que era a sociabilidade 

universitária. A sociabilidade ela está em total declínio no mundo. Eu sou de uma família que 

sempre cultivou a sociabilidade. Quando meu marido conheceu a minha família ele disse, vocês 

são gente da sala. Nós gostamos da conversa. Isso daqui é uma sala, nós gostamos da conversa. 

Eu gosto que as pessoas venham aqui, não naquela mesa, sentar, conversar, etc. Ela está em 

declínio na universidade, as pessoas só falam do seu trabalho, estão nos seus gabinetes, não 

tem esse espaço para essa conversa. A Maria Antônia não era nada disso, era tudo misturado. 

As pessoas conversavam. Era uma coisa pequena porque logo depois o curso ficou grande, mas 

quando eu prestei, foi o último ano que era exame escrito, e que tinha poucas vagas, era um 

curso que tinha concorrência quase próxima da Medicina. Porque eu passei? Porque exame 

escrito para mim era fácil, pois eu vinha de uma família que cultivava isso... Não que eu tivesse 

estudado, eu estudei nada. Então era fácil isso para mim, o exame escrito, porque eu tinha 

aprendido escrever na minha casa, e o que eu tinha trazido de bagagem que era de várias 

escolas, dessa família cigana, e ao mesmo tempo de sociabilidade familiar, foi só por isso que 

eu passei. Até hoje eu sei que eu fiquei em 16º lugar. Foi a minha classificação, porque ainda 

aparecia a classificação. Era tão concorrido que dava na imprensa, a moça que tirou 1º lugar 

ela nunca virou socióloga, nem a que ficou em 2º lugar, que engraçado isso. [risos] Agora que 

eu sou professora de muitos anos eu percebo que tem uma distância entre aquele excelente 

aluno e aquele que será o profissional, ou que fará tese. Para você fazer tese você tem que ter 

alguma imaginação, e o profissional é a pessoa que tem alguma possibilidade de se adaptar às 
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circunstâncias, se não ele não é. Você pode ser um excelente aluno. Eu vi muitas vezes isso na 

minha vida de professora. Os excelentes alunos que não são capazes depois de dar o outro 

passo. Poucos anos, a que ficou em 2º lugar ela não trabalhou, a que ficou em 1º lugar, eu sei, 

que há poucos anos eu a vi, ela também não trabalhou, mas ela dizia que ela era tradutora 

juramentada, porque ela tinha estudado nos Estados Unidos. A minha geração já era 

completamente, era meio hippie, meio de esquerda, era tudo misturado, essas coisas não 

separavam, [toda] contracultura, “ah, eu fiquei muito exótica”. Eu me lembro que um dia a 

mamãe foi me buscar, eu namorava já o Jobson, que era meu professor na faculdade, com ele, 

ele tinha carro, e a mamãe comentava: “nossa, como as moças que saem daqui são exóticas”. 

De repente saiu eu ela quase desmaia, é a mais exótica, eu usava um anel de cobra no cabelo, 

toda exótica, e ela quase desmaiou. Mas sempre teve assim, “uma moça bem educada”, até hoje 

ela fala isso para mim, “uma moça bem educada”, como se eu fosse moça, “tem sempre que se 

apresentar bem em público”. Todo mundo diz que eu gosto de me vestir. Isso foi uma coisa da 

minha formação, você não pode se apresentar de qualquer jeito. Eu vivi um incêndio um hotel 

em Brasília quando eu estava na Capes, a hora que eu percebi que era incêndio, as pessoas 

desciam, quando eu cheguei lá embaixo tinha aquela humanidade quase nua, e eu na hora antes 

de descer eu pensei – eu estava de camisola porque era de noite – eu pensei: “preciso pegar um 

penhoar porque eu não posso ir assim”,[risos] e um chinelo, eu não desci descalça, as pessoas 

desciam descalças, aquela coisa toda. Então, quer dizer, são as loucuras que a gente tem na 

formação da gente. Eu queria me salvar naturalmente, eu gosto de viver, acho viver difícil, mas 

eu gosto de viver, mas eu não queria me salvar me apresentando, como as mulheres com roupas 

sumárias, os homens também, eu não queria. Isso foi inconsciente, mas também esqueci a 

bolsa, enquanto todo mundo carregava seus documentos, eu deixei. [risos] Bom, para voltar a 

esses professores, eu tive um curso marcante. Tive o Rui Coelho que era uma figura fantástica, 

o Rui Coelho. Eu só percebi Rui Coelho depois. Ele deu o primeiro curso, era um homem 

cultíssimo, de estruturalismo, e ele era um francês, um quatrocentão paulista, Rui Galvão de 

Andrada Coelho, ele falava francês melhor que os franceses e ele gostava muito de contar 

casos. Isso é coisa da sociabilidade tradicional que de vez em quando eu tenho que me policiar 

na universidade porque ninguém vê com muito bons olhos e eu tenho essa... mesmo hábito, se 

não tomo cuidado, eu conto caso. E ele começava a contar da última vez que tinha estado em 

Paris, ele falava muito assim, ele era um homem de gestos muitos sofisticados, fumava muito 

e nunca batia a cinza, e eu me lembro que eu era aluna e ficava olhando aquele cigarro 
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queimando, aquela cinza que não caia até que caia, [risos] e aí ele contou a seguinte história, 

que ele conversando com Lévi Strauss, em Paris, perguntou: “Claude, afinal, qual é a sua 

concepção de estrutura?” Que o Lévi Strauss teria respondido – ele contou isso na minha sala: 

“do jeito que as coisas andam nem eu sei mais.” [risos] E o momento seguinte, ele disse: “é 

que, afinal, o que é estrutura? A estrutura é um mingau, é um mingau.” É um mingau... E ele 

falou uma outra coisa que eu achava... Ao mesmo tempo ele dava um curso sobre a Gestalt, 

olha o exemplo que ele deu. Depois vou contar o exemplo mais fantástico que ele deu no curso 

dele, mas aí foi de Sociologia da Literatura, curso optativo que eu fiz depois, não era curso 

obrigatório que era Organização Social, uma coisa assim. Ele deu um curso sobre a Gestalt e o 

exemplo que ele deu: “suponhamos que o senhor” – se referiu a um colega meu – “esteja numa 

esquina esperando a sua namorada, e que haja uma paixão entre vocês, e o senhor está muito 

envolvido com ela e muito emocionado com o que ela tem, de repente ela surge na esquina e o 

senhor acha que ela é maior, isso é a Gestalt”. Eu nunca esqueci desse exemplo. Outro exemplo 

que ele deu, que de vez em quando eu acho que percebo que de vez em quando acho que me 

escapa, ele deu um curso de Sociologia da Literatura analisando Proust, porque ele era um 

proustiano. E lá pelas tantas, depois de dar Proust, ele me marcou, viu? Eu fui para a área da 

cultura não foi por acaso. Ele situava a crítica ao Proust, a europeia sobretudo, francesa, 

americana. Lá pelas tantas ele disse: “a crítica americana nunca entendeu Proust. Porque eles 

não entenderam Proust?” – ele falava assim – “Não entenderam porque nos Estados Unidos 

não tem futebol, só tem beisebol, e aquele futebol americano. E o beisebol é um jogo muito 

chato que se lança a bola no ar e fica todo mundo olhando.” Terminou a explicação dele. De 

vez em quando eu acho que percebo, de vez em quando eu acho que me escapa até hoje. [risos] 

Bom, isso era Rui Coelho. Mas aí o Luiz Pereira estava Sociologia do Desenvolvimento, de 

um formalismo desesperador. Era o desenvolvimento, subdesenvolvimento, desenvolvimento, 

subdesenvolvimento, era uma discussão, hoje eu percebo que foi importante na minha visão de 

sociologia, mas não foi assim tão marcante na maneira como eu pensei a sociologia depois. 

Mas uma pessoa marcante, que foi meu primeiro orientador, de mestrado, foi o curso do Gabriel 

Cohn, sobre Sociologia da Comunicação, no último ano, chamava Sociologia da Comunicação: 

Teoria e Processos Ideológicos. A minha geração de sociólogos, o problema central da nossa 

discussão era o problema da reprodução. A reprodução era a nossa grande questão. Porque aí 

já é um pouco o da rediscussão do marxismo. E no caso de São Paulo isso era muito forte. Por 

quê era muito forte? Porque havia o grupo de Marx, anteriormente, e essas figuras eram 
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herdeiras desse grupo, de alguma maneira, que era o marxismo acadêmico, do qual participou 

Fernando Henrique Cardoso; José Arthur Giannotti, da Filosofia; Octavio Ianni; Fernando 

Novaes, historiador; Ruth Cardoso; Roberto Schwarz, era de outra geração, mas se aproximou 

também, em parte; Juarez Brandão; um economista chamado Sebastião de Advincula da 

Cunha; Paul Singer, depois. Depois, não na origem. Enfim, o famoso grupo de Marx que já foi 

muito estudado. Esse grupo de Marx, é claro, que a construção também da discussão tem a ver, 

e não sou eu que estou falando isso, eu estudei a formação das Ciências Socias em São Paulo 

e escrevi sobre Florestan Fernandes, e eu sou marcada pela obra do Florestan Fernandes, todas 

as vezes que eu vou pensar alguma coisa sociologicamente, apesar dele ser o puro jargão, eu 

penso também no registro dele. E o livro que eu ganhei premio, que é o Metrópole e Cultura, 

é um livro que a análise do Florestan é feita na linguagem do Florestan. Esse grupo tentou 

construir uma alternativa acadêmica de Ciências Sociais ao Iseb. A ideia de que o Iseb... Eu 

tive um curso sobre o Iseb que o Wefford deu. Eu li os isebianos. Esse curso do Wefford, no 

fundo, era a tentativa de mostrar o equívoco do Iseb. Ele mudou depois. Foi um bom curso. 

Esse curso do Gabriel, era um curso que ele trazia os frankfurtianos. O que eram os 

frankfurtianos? Isso é ramo central da minha formação. Eles eram uma alternativa de análise 

de cultura, na tradição da dialética, mas não propriamente numa visão, digamos, totalmente 

comprometida com uma dogmática marxiana. Então, esse curso foi para mim uma iluminação. 

Qual era o grande autor dos clássicos discutidos? Era o Marx, naquele período. Discutíamos 

Durkheim também, muito menos, Weber também, menos, depois eu tive um curso de Weber 

com meu mestre, que foi a pessoa que me deu uma ética profissional acadêmica, que foi o prof. 

Azis Simão, que deu o curso sobre Max Weber. Mas era o Marx. Isso juntava com uma análise 

de cultura, da reprodução no capitalismo, da cultura capitalista. Os frankfurtianos combinavam 

várias coisas além da dialética como maneira de pensar o Marx, o Weber, algo da psicanálise, 

então isso era uma coisa iluminadora. Eu li quase, eu acho que eu li, seguramente, a obra do 

Adorno deve ter me escapado muito pouco. Lukács foi o autor que eu cheguei a ler até a frase 

pré-marxista. A alma e as formas. Eu li porque... Isso eu preciso explicar, quando eu me formei 

eu sabia que alguma coisa eu não queria fazer, eu não queria estudar sindicato, partido, eu não 

gostava de nada disso. Não gostava! Aquele negócio de estudar sindicato que era muito da 

Sociologia do Desenvolvimento, também não gostava, eu não gostava de estudar classe 

operária, eu não gostava. E tinha o Leôncio que dava Sociologia Industrial, ótimo professor 

também, gosto do Leôncio, mas não eram meus temas, eu não me encontrava ali, com aquele 
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jargão do Luiz Pereira, que era bravíssimo, que punha gente para fora da sala de aula. Comigo, 

ele nunca pôs, mas ele chegou a me expulsar da sala dele, eu tinha acabado de entrar na 

universidade. Ele era um terror tão grande, tão grande, que ele dava duas provas em Sociologia 

I, além dele falar um jargão que ninguém entendia nada, ele dava duas provas... Na 

adolescência eu tive... Quando eu cheguei em São Paulo, era uma coisa psicossomática, eu tive 

um pouco de bronquite. No dia da prova dele eu tive uma crise de bronquite, não pude fazer a 

prova. Aí fui pedir para fazer no noturno, que havia, eu era diurno, ele me expulsou da sala 

dele, eu nunca me esqueci disso. Ele disse: “eu tenho 39 anos, sou livre-docente, então, eu não 

converso com menina nenhuma”. Eu repeti Sociologia I depois. Essa ideia da USP democrática, 

vamos parar com isso! Era um terror, sim. O Fernando Novaes, essa pessoa que me é muito 

querida, como todos sabem, eu fui aluna dele, porque tinha História, ele que dava, era um curso 

fantástico, a primeira aula foi “por que história é revolução?” Depois que ele entrava em sala 

de aula ninguém podia entrar. Não tinha esse negócio dos alunos da gente que entra e sai. Lá 

no Direito era diferente, mas nunca teve isso. A gente tinha muita liberdade, uma geração 

politizada, eu concorria para o Ceupes, que era o centrinho da Ciências Sociais, eu fazia 

panfletagem, eu fazia as discussões da guerrilha, tinha até um codinome, que era Paula. Mas 

de Maria Arminda para Paula é muito engraçado. [risos] Então lá dentro não era assim; o 

Florestan foi uma figura dura, dura, com os anos ele foi abrandando, e eu fui aluna do professor 

Antônio Candido no último curso que ele deu antes de se aposentar de Teoria Literária. E 

depois desenvolvi uma relação mais próxima com ele, até porque ele e o Jobson, meu marido, 

são parentes, da mesma cidade de Minas, que é Cássia, que é ao sul de Minas, é quase São 

Paulo, perto de Franca. E a região não da cafeicultura, agora tem, mas era região da pecuária, 

da grande pecuária mineira ali no sul, que depois vai pegar Uberaba, Uberlândia etc. porque 

Minas é essa diversidade, não é Helena? 

H.B. – Mas Arminda, e era natural para você terminar a graduação e ir para o mestrado? 

M.A. - Era natural, mas aconteceu a seguinte coisa. Eu me formei, já estava casada, filho 

nascendo, eu não conseguia me encontrar na Ciências Sociais. Eu não me encontrava, falava, 

eu não quero fazer nada disso. Mas o curso do Gabriel, naquele primeiro momento, tinha aberto 

uma senda, eu me formei em um ano no outro ano já estava no mestrado, orientanda do Gabriel 

Cohn, na área de Sociologia da Comunicação, que resultou meu livro sobre publicidade, que 

ele está sendo reeditado, ele está esgotado esse livro já, não por qualidade dele é porque... – no 
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fundo aquilo ali é uma análise do capitalismo –, mas porque... Ninguém escreveu sobre 

publicidade, no momento tinha o meu e do Everardo lá do Museu Nacional, que era outro tipo 

de enfoque. Aí, era o momento que estava sendo formado esse mega sistema de indústria 

cultural no Brasil, e ao mesmo tempo pura ditadura, regime autoritário. Essas coisas se 

juntavam de uma tal maneira, que era: indústria cultural; ditadura usando a televisão daquele 

jeito; modernização; a publicidade brasileira estourando; São Paulo, uma cidade ainda mais 

dinâmica, por causa do chamado milagre brasileiro; – mal chamado milagre brasileiro –; e a 

ideia da dominação pela ideologia, a ideia da reprodução. E aí eu fui fazer mestrado em seguida 

na área de Sociologia da Comunicação, com um projeto que eu nunca desenvolvi, embora tenha 

feito a pesquisa quase inteira, eu tenho a pesquisa. Agora teria que ser atualizada, está guardada 

no meu gabinete aqui, lá na Ciências Sociais, que era sobre programa de auditório, sobretudo 

sobre o programa Sílvio Santos. Eu assisti o programa, eu fiz as entrevistas, entrevistei todos 

da empresa, eu construí a história; eu ia fazer um mestrado – que naquela época tinha formato 

de tese, não era dissertação – sobre programas de auditório na televisão, e, portanto, todo um 

projeto de domínio, de dominação, de sedução ideológica, todas essas coisas. Depois que eu 

fiz tudo isso, toda a pesquisa, eu não gostava, aquilo para mim era uma tortura, era quase como 

uma missão política que eu tinha de entender. Não suportava. Eu não gosto muito de televisão 

até hoje, até hoje não gosto. Eu leio jornal, gosto dos livros, eu não sou uma pessoa da imagem, 

eu só via televisão no Rio quando era menina, na casa dos meus avós, eu morava em fazenda, 

não tinha nada de televisão. 

H.B. - É mais a palavra. 

M.A. - É a palavra. Então eu não gostava de televisão. Pra mim aquilo era... Aí em função da 

formação que eu tinha, eu precisava entender a tal da reprodução do capitalismo e como que 

reproduzia. Eu li toda teoria da reprodução do Marx, toda. Como reproduzia o veículo, como 

os veículos se reproduziam e que produziam mensagens com essa força. Por isso a minha 

pesquisa sobre publicidade que eu falei: “é a publicidade que é a mediadora”, a relação do 

sistema produtivo com as mensagens, a indústria cultural, por isso eu li. Quando eu comecei a 

escrever, aquilo fechou, e eu dizia: não, a pesquisa de televisão eu faço no doutorado. Comecei 

a pesquisa, fiz esse livro, eu nem sei se eu devia contar isso porque parece que é autoelogio e 

eu não gosto de autoelogio, mas há 15 dias atrás, ou quase um mês atrás, eu recebi um convite 

para ir a Fapesp que ia começar um seminário na área de comunicações em que eles haviam 

selecionado algumas obras, chamadas clássicas, para serem discutidas. Olha como eu 
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envelheci. [risos] E eu li aquilo ali, eu tenho uma rotina incrível, eu falei para a Sonia: “Ah, 

Sonia, eu não tenho condições de ir, eu não tenho agenda para isso, muito trabalho”. Aí um ex-

aluno meu que é professor da Eca hoje, o Ferdinando, que é vice-diretor do TUSP que eu 

convidei para dirigir o teatro da USP, que está fazendo uma bienal internacional agora, o teatro 

da USP ganhou o ano retrasado sete prêmios, quatro Shell, enfim, era um órgão da pró-reitoria 

que estava pouco dinâmico, muito pouco vivo. Ele e o Celso Frateschi que é o diretor 

reformaram o teatro, enfim., Ele me ligou e falou: “você não vai?” Eu falei: “eu não, nem 

discuto mais Sociologia da Comunicação, não tenho agenda.” Ele disse: “mas eles escolheram 

alguns livros clássicos da área e um é seu, e o primeiro é Raízes do Brasil.” Eu não fui, não, e 

ainda por cima não devia ir, é feio, não é? Mas eu não sabia que o A embalagem do sistema, 

que é esse livro, chama A embalagem do sistema fosse um livro que tivesse adquirido tão... 

H.B. - Interesse... 

M.A. - É. E aí eu falei, vou entrar no doutorado e vou desenvolver a pesquisa sobre televisão. 

Mas aí já sob outra orientação, havia um curto-circuito, o orientador era essa coisa muito 

pessoal, enfim, dificuldades ali, eu mudei para o prof. Azis Simão, e o prof. Azis era um 

especialista em sindicato, o livro dele Sindicato e Estado é o anarquismo, é um livro clássico; 

e ele era cego, eu tinha uma convivência maravilhosa com ele, depois eu posso até contar, não 

sei se é o caso, ele me ensinou, no fundo, o que é ser um sociólogo, o que é ser um professor 

de sociologia numa universidade. 

H.B. - Você já era professora. 

M.A. - Não, eu não trabalhava, eu era dona de casa, mãe e fazia pós-graduação. Minha carreira 

é tardia. 

H.B. - Mas na PUC você já não estava? 

M.A. - Eu comecei na PUC em 1972, no ano que eu me formei, mas eu só fiquei um ano. Eu 

saí, pedi demissão. Eu não conseguia ter filho, fazer pós-graduação. Na PUC era impossível 

isso, porque você... Não sei se eu fiz bem ou mal, Helena, você não tem que perguntar sobre o 

passado, mas a verdade é que eu tive depois uma carreira tardia. Por quê? Porque eu percebi 

que eu não conseguia manter a minha vida pessoal, criança pequena e fazer pós-graduação 

sendo professora da PUC, iniciante, sobretudo, que você era obrigada a cumprir uma carga 

horária terrível. Mas eu dava aula no curso básico, e o curso básico da PUC era um curso que 

frustrava muito a gente, porque eu vinha da formação USP e não PUC. O roteiro das aulas 

vinha prontinho, você tinha que seguir. Só que eu não concordava com muita coisa, aí eu 
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tentava dar diferente na sala de aula, quando dava diferente... Dava problema. Mas mesmo 

assim eles queriam que eu ficasse, eu tive lá uma coordenadora, uma pessoa maravilhosa que 

é prof. Josildeth Consorte, a Josí, baiana, morava no Rio depois veio para São Paulo. E a 

Carmem Junqueira também era. E aí, por todos esses motivos, eu achei que era melhor sair. 

H.B. - Você estava falando uma coisa importante. Que o Azis te ensinou o que era Sociologia. 

M.A. - O que era ser um professor de Sociologia. Porque o prof. Azis era um homem... Ela era 

cego. E ele virou professor da USP depois de estar cego, ele teve uma cegueira paulatina, era 

um anarquista. Eu até, enquanto existiu o centro anarquista do Jaime Cuberos no Brás, quando 

eles me convidavam, eu ia falar lá em homenagem ao professor Azis. O Jaime Cuberos já 

morreu, era um espanhol que usava um bonezinho de anarquista, os últimos tempos que eu fui 

no centro, era pequenininho, só tinha punk e uns velhinhos, não tinha mais ninguém. E o 

professor, ele me recebeu num momento de muita hesitação, porque eu defendi o mestrado, 

naquela época as bancas não eram fáceis, tive uma banca bem rigorosa, estava o prof. Azis e 

estava o João Manoel Cardoso de Mello, o economista. 

M.G. - Quantos membros que compunham a banca? 

M.A. - Mestrado era orientador e mais dois, um de dentro e um de fora, João Manoel 

economista da Unicamp, até hoje é assim. Doutorado é o orientador mais quatro. No máximo 

dois de dentro e os outros dois de instituições... Então foi uma experiência meio desgastante 

aquela, para mim. Aí o prof. Azis me aceitou como orientanda, ele aceitou o meu projeto, que 

era sobre televisão, e ele me ensinou uma coisa incrível, que ser professor é você ser generoso. 

Você não pode ser professor sem ser generoso. A segunda coisa, ele me ensinou que ser um 

professor da USP, que eu só me tornei muito depois, e hoje só que eu percebo a postura dele, 

é ser ao mesmo tempo um professor muito aberto, mas muito zeloso da instituição. Quer dizer, 

é um patrimônio, a USP tem que ser zelada. Isso era a coisa que ele me explicou, que ele me 

ensinou: você pode ser uma pessoa politicamente avançada sem que isso signifique 

necessariamente que você tenha que desprezar tudo que você recebeu de formação. Olha, isso 

para mim era fundamental, porque eu fui muito mal compreendida, depois de um certo 

momento, que é parte da minha crise com as Ciências Sociais. Porque eu era o que? No fundo 

eu vinha do estamento, num momento que era... Eu tinha reconhecimento, mas era assim, Maria 

Arminda não fala palavrão, a Maria Arminda não faz certas coisas, ficava difícil, um negócio 

de adaptação muito difícil naquele momento. Falar isso hoje parece uma bobagem, não é? Mas 

não era na época, não era. A Maria Arminda pode se vestir exoticamente, mas ela nunca está... 
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não tira o sapato, não senta... Entendeu? Isso é uma coisa difícil naquele momento, Helena, no 

Brasil. Parecia que para você ser inteligente e para você pensar, você tinha que ser descuidada, 

tinha que ser, sei lá, você não podia trocar de roupa, não podia passar batom. Eu me lembro 

que meu grupo político um dia exigiu que eu fosse sem nenhuma maquiagem. Eu fui, eu me 

senti tão mal que eu falei: “se vocês me quiserem vai ser assim, senão...” Era um grupo 

trotskista, sempre anti PC, anti Partido Comunista, que era muito tradicional. Então, ele me 

ensinou isso. Ele era um homem muito avançado de ideias e muito, assim, radical, ele era um 

anarquista mesmo, convicto, mas ele era um homem que fazia muita questão do bom 

tratamento, de uma sociabilidade, etc. E ele me reconciliava com isso, que era uma coisa da 

qual eu vinha, que queria negar, mas não conseguia! Eu não conseguia, na verdade eu não 

conseguia. Eu tentava, mas eu não conseguia. Eu achava que isso tinha a ver com a Ciências 

Sociais, que se eu estivesse feito outra carreira não seria assim. 

H.B. – Que podia combinar melhor... 

M.A. - Que eu podia combinar melhor. E a outra coisa: ele nos recebia sempre em casa, na casa 

dele. Primeiro uma casa depois foi um apartamento. E ele conversava muito, no escritório 

dele... Ele fumava uma cigarrilha, e que ele batia assim a cinza, embora cego nunca nos 

confundiu, sabia de tudo. A primeira vez que a Gisela foi a Paris ele disse: “você vai fazer o 

seguinte, você vai se posicionar nesse lugar para ver a Notre-Dame, lá é a vista mais bonita.” 

Ele deu uma entrevista, uma vez, na televisão que eu assisti, foi no “Fantástico”, sobre 

intelectuais com deficiência, e ele disse: “o que é a cegueira? Ela é muito relativa, porque nós 

também não enxergamos os astros.” Então ele era essa figura, e era uma figura humana 

fantástica. Aí eu continuei a minha pesquisa, quando ia começar a escrever, eu falei, não vou 

mais fazer nada disso. Aí o Jobson, os amigos, minha mãe, minha filha, então: “é melhor sair, 

fazer doutorado, você está cansada, é um surto, você amanhã você faz outra coisa”. Eu não 

trabalhava, assim, profissionalmente. No outro dia eu levantei, disse do mesmo jeito, que eu 

não ia mais escrever sobre televisão e muito menos sobre programa de auditório. Aí o Jobson 

disse: “você pensa um pouco.” Aí eu falei no terceiro dia: “eu não farei isso!”, “Então deixa a 

pós-graduação”, eu alei: “também não quero deixar. Acho que eu não consigo ser uma mulher 

doméstica.” Não fui educada para ser mulher doméstica, na minha casa já não era. Não sei para 

quê também, mas não era para ser... [risos] E aí tratava-se de encontrar um tema, num tempo 

rápido e ágil que pudesse dar tempo, fazer a pesquisa e escrever. Daí eu comecei pensar, desde 

que eu entrei na faculdade, na graduação, eu dizia: “um dia...” – nunca realizei e nem vou 
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realizar – “um dia ainda vou escrever sobre Guimarães Rosa, Drummond”.  Eu leio até hoje. 

Eu escrevi outro dia um e-mail institucional que eu terminei com os versos da Rosa do Povo, 

que está no poema Medo, “eu vou escrever sobre isso”. E eu tinha, ali, hoje percebo eu, que eu 

tinha reafirmar uma identidade, porque eu não tinha identidade profissional, eu havia perdido 

uma identidade social de origem, eu tinha uma outra identidade que era de uma mulher casada, 

que possivelmente era, assim, uma diletante que gostava de estudar, de escrever, enfim, era 

isso. [risos] 

 

[FINAL ARQUIVO II] 

 

M.A. - Nasceu Mitologia da mineiridade de uma crise. 

M.G. - E como foi aí o papel do orientador? 

M.A. - Eu falei para ele: “professor, eu não vou mais escrever sobre isso.” Ele falou: “não, 

Maria Arminda, mas já está...” “Eu não vou...” Tinha um tempo mais alargado naquela época 

para fazer tese, não era quatro anos desse jeito. Eu falei: “eu venho aqui propor ao senhor fazer 

esse tema.” Ele falou: “eu aceito, pode fazer.” Eu escrevi aquele livro, eu chorei muito enquanto 

escrevia. E eu só escrevia a mão, nunca escrevia a máquina. Hoje eu uso computador, mas eu 

aprendi sozinha, eu não passei da máquina para o computador. Um dia eu falei:” eu não quero 

mais ter o Berto na minha vida”, que era o secretário da Anpocs que lia os meus e-mails, 

[inaudível] não escrevia em computador. Quando eu saí da Anpocs eu falei: “Olha, eu vou 

escrever no computador”. Chamei meu filho um sábado à tarde: “José Jobson, explica para a 

mamãe isso aqui.” Ele falou: “ah, não tenho tempo, estou saindo.” Eu falei: “explica”... Ele ia 

namorar. Ele explicou, eu sentei e aprendi. Deu uma explicação rápida, eu aprendi ali. Até hoje 

não sou fantástica, não sou exímia com isso, mas eu uso para meu uso, e ali eu passei para o 

computador. Eu escrevia a não, eu chorava, eu borrava tudo no outro dia, eu escrevia de 

madrugada porque tinha criança, e eu sempre gostei de escrever de madrugada. Eu tenho uma 

alma boêmia, A família do meu pai tem uma extravagância, que eu não contei das 

extravagâncias, mas são n extravagâncias. Eu acho que eu tenho alguma coisa dessa 

extravagância. Enquanto a família da minha mãe sempre foi rígida, pessoal mais certo no 

sentido de aceitação da norma, mas nós só sobrevivemos por causa da minha mãe, que segurou 

a família inteira. Uma mulher admirável, uma moça rica que enfrentou a vida em São Paulo 

sozinha... Com cinco filhos. [risos] Então é uma mulher admirável. Só sobrevivemos por causa 



   

 27 

dela, tenho certeza disso, e não teve nenhum... Meu irmão faleceu, mas isso é fatalidade, não 

teve nada de tanto dilaceramento que desse... Ao contrário, somos unidíssimos, é uma família 

que se manteve unida quando ela podia estar toda esgarçada. Ao contrário, eu valorizo essa 

coisa da relação de família, essa coisa afetiva. Eu acho que a gente tem que ter esses laços 

afetivos. Todas as vezes que eu tenho uma situação difícil na minha vida, duas imagens vêm a 

minha cabeça, três, talvez, a primeira é um verso de meu pai, de uma poesia muito bonita que 

termina assim, “sou fera que dorme fera.” A outra, eu penso de quando eu era uma menina 

muito pequena e meu pai estava em pé na varanda da fazenda conversando com alguém 

embaixo, e eu era tão pequena que eu cabia no meio da perna dele, eu me sentia protegida. E 

quando aperta demais aqui, eu falo: “eu quero o colo do meu pai.” E é interessante isso, eu 

acho que essa coisa foi muito importante. Eu sei que meu pai já tem muita idade, a mamãe tem, 

não tem tanta porque ela é muito mais nova, mas tem também, mas eu sei que qualquer coisa 

que aperte na minha vida, será incondicional, porto seguro, sempre será e sempre foi 

incondicional, não quer dizer que nós tenhamos feito trajetórias que eles gostassem, mas 

sempre foi. Então eu acho que isso é uma coisa que é muito marcante para mim. Então eu 

escrevi o Mitologia, no fundo para fazer toda essa reconciliação difícil de fazer. Por isso que 

eu chorei tanto. O que eu acho que eu fiz no Mitologia? É muito difícil a gente falar da gente 

mesmo, uma coisa é o que você imagina que fez, outra coisa você fez se é que fez, eu não tenho 

isso, e tão pouco... Não sou uma pessoa... A Eunice tem convivido comigo aqui na vida 

profissional, ela sabe que eu não tenho essa coisa da celebração, eu acho que tudo é muito 

transitório na vida. Eu morei em fazenda, a minha amiga era filha da cozinheira, minha grande 

amiga, confidente. Então eu convivia com os filhos dos colonos. É claro que tinha uma brutal 

diferença, eu sei disso, hoje eu percebo, claro, eu não sou uma pessoa idiota, longe de mim, 

acho, mas eu convivo muito bem com essa diversidade. Tanto que todas as senhoras do café, 

os guardas, os funcionários gostam muito de mim, em todo lugar que eu vou, porque eu trato 

as pessoas com muita dignidade porque elas têm essa dignidade. Acontece, se você vem para 

um lugar como esse, que é uma reitoria, que você nem abrir porta você abre, se você não tomar 

cuidado... Você está perdido, porque isso é quase uma corte. A reitoria da USP é quase uma 

corte. Outro dia eu me dei conta que eu não abro porta, as pessoas abrem porta. E eu me dei 

conta, porque eu fui a Ribeirão também – Ribeirão é um centro da USP enorme, um campus 

enorme, tem uma faculdade de Medicina que se rivaliza com a daqui, se não é melhor, mais 

importante, enfim, tem centros de pesquisas avançadíssimos, e eu gosto muito de conversar, 
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sou uma conversadeira, por isso até já me roubaram em supermercado, porque eu começo a 

conversar, roubam minha bolsa, enfim, conversou comigo, eu converso. [risos] Num jantar, 

conversando muito, gosto muito de um bom vinho, de repente um professor falou assim: 

“professora, mas parece que você é como a gente.” Eu falei: “o que?” [risos] Um pró-reitor da 

USP... As pessoas... E grandes professores, eu falei: “mas eu sou.” “Você trata a gente como 

se fosse a gente.” Eu falei: “mas vocês são meus colegas.” Então eu me dei conta o que deve 

ter sido as pessoas anteriormente, devem ter chegado lá com pompa e circunstâncias, agora 

pompa do que, circunstância do que? Isso aqui não é nada, isso é tudo colegiado, isso aqui é 

uma panela de pressão, qualquer dia explode, e não é nada disso. Porque esse ambiente aqui é 

um ambiente que pode dar margem a isso, na USP, por isso que eu brinco, parece uma corte, 

quase uma corte. O motorista que te serve, é uma coisa muito... Agora, eu não tenho isso por 

todos os motivos, até porque, por causa dessa história. Então eu acho que eu fiz o Mitologia, 

foi a análise de um sistema cultural. Eu acho que foi isso. Quer dizer, eu tentei mostrar que 

havia uma construção que ela estava presente em tudo, na política, na interpretação de Minas, 

na literatura, na memória, foi isso que eu tentei. E que havia um trânsito, que isso é coisa de 

sociedade tradicional, havia um trânsito entre a vida intelectual e política, que foi outra coisa 

que eu tentei mostrar no livro, - não sei se mostrei -, que é muito particular em Minas, e que 

isso tinha a ver com uma história, e não é um livro de historiadora, como meu querido amigo 

saudoso, amigo Francisco Iglesias, que estava na banca disse: “é um livro de historiadora.” 

Não é. Um livro que vai para o século. XIV, vem para o seculo XX, historiador não faz isso. E 

o professor Azis me dizia: “construa um tipo”. É um tipo, Claro que aquilo não existe 

integralmente. E o fim do livro é para dizer o que? Esse tipo morreu! Eu construí minha 

identidade naquele livro e matei essa identidade – isso eu penso hoje. Por isso que eu 

chorava.[risos]  Que foi aquele verso do Drummond, “que a casa foi vendida com seu bater de 

portas, seu vento encanado, com a vista para o mundo, por vinte contos”, era isso. Eu tinha que 

escrever aquele livro. E foi a partir dele que eu me profissionalizei. No fundo, eu me 

profissionalizei assim, quando eu fiz o mestrado, eu não queria mais estudar, cuidar das 

crianças, por mais que eu tenha uma relação, os filhos são uma coisa na vida muito importante 

na vida da gente. Por mais que tudo aquilo fosse fundamental para mim, eu não tinha e não 

tenho, - eu comentei isso ontem com meu marido de manhã, por outros motivos -, eu não tenho 

uma vocação doméstica, ainda que eu seja uma dona de casa muito cuidadosa. [risos] Na minha 

casa todo mundo pode chegar a qualquer hora do dia, tem comida, tem tudo, tem almoço, tem 
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jantar, por mais que eu tenha quem faça, isso não acontece assim, como um passe de mágica, 

não acontece. Eu valorizo, mas a minha vida não é isso. Eu não consigo, eu me sinto afogada, 

se eu fico muito tempo aquilo vai me sufocando. Aí eu fiz o mestrado e eu queria voltar a 

trabalhar e eu tinha deixado a PUC. Só que eu já estava em outra geração, a geração que estava 

começando era uma, eu já devia ter começado a minha vida profissional. Aí eu fui dar aula 

numa universidade em Guarulhos, na Farias Brito, e era à noite o curso, sobretudo, tinha um 

dia só que era de manhã. Eu pegava a Dutra, no meu carro, ia de noite, voltava meia-noite, 

dirigindo, São Paulo era um pouco mais tranquila, anos 80, mas não era assim também não, eu 

vinha pela estrada, e aquilo foi uma rebeldia, falavam: “imagine, porque você está fazendo 

isso? Você não precisa fazer isso.” Papai falava: “minha filha, o dia que você dá aula eu não 

durmo, porque eu tenho medo de você na estrada”, e até hoje, quando eu chego de viagem no 

aeroporto, eu tenho que ligar para meu pai porque senão ele fica preocupado. “Papai, já 

cheguei.” Quando estava dando aula na Farias Brito teve uma pesquisa que o Sergio Miceli 

construiu na Fundação Getúlio Vargas, que era sobre lazer, e estava a Gisela, que era professora 

da fundação, que eu falei que era minha irmã, que era minha irmã de escolha, foi minha colega 

desde o primeiro ano, nós estudamos juntas, fizemos uma trajetória juntas, embora tenhamos 

feito caminhos profissionais diversos, e ao mesmo tempo, fizemos temas diferentes, depois. 

Ela estava na pesquisa, estava Cecília Forjaz, Sergio Miceli e a Gisela. O Sergio já estava 

começando... – o Sergio é uma pessoa marcante na minha vida -, assumir compromissos 

institucionais cada vez maiores, precisava de uma pessoa que pudesse ajudá-lo na pesquisa 

sobre lazer, a Gisela me sugeriu, eu vim, e foi generosidade do Sergio Miceli, porque o primeiro 

artigo que eu escrevi junto com a Gisela, na revista Novos Estudos da Sebrap, era uma crítica 

demolidora da Noite da madrinha. Na minha titulatura ele me perguntou isso, o que eu achava 

daquele artigo. Eu disse para ele: “se fosse hoje eu não teria escrito”. [risos] Eu entrei na 

pesquisa, dali eu fui convidada para ser professora da fundação, mas eu era horista, era da 

carreira, a Fundação Getúlio Vargas sempre teve essa separação, não abria concurso, estava 

represada há dez anos. 

H.B. – Um momento de muita crise da fundação. 

M.A.- Muita crise. Eu apesar disso, eu tinha estudado muito, porque, imagina, eu dava aula na 

Farias Brito, mas eu tinha todo tempo do mundo. Tinha que montar curso, até de Sociologia da 

saúde eu dei curso, mas eu lia, eu lia muito, lia muito porque eu tinha tempo, tinha pajem, eu 

tinha filhos, mas tinha chofer, tinha uma porção de coisas que às vezes uma mulher precisa 
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para poder ter liberação para estudar. É claro que isto está calcado num privilégio social. Tenho 

certeza disso. Mas eu não quis viver só do privilégio. E aí eu fui convidada para ser professora 

e ir com o Sergio para o Idesp, no projeto História das Ciências Sociais no Brasil. Eu fui uma 

professora de muito êxito na fundação, porque apesar de eu ser horista, a fundação de São 

Paulo, não sei se a do Rio é assim, tem ibope de professor. Eu sempre tinha o curso melhor 

avaliado da FGV porque eu tinha tempo, eu não era da área da administração, nada disso, eu 

era socióloga porque tinha tempo de estudar, os administradores estavam na empresa, enfim, 

era outro tipo de curso, então era só por isso. De lá eu fui para o Idesp, no Idesp foi talvez a 

experiência profissional mais marcante que eu tive na minha vida. 

H.B. – Tinha um grupo de pesquisa, não é? 

M.A –  Porque era um grupo de pesquisa coordenado pelo Sergio Miceli, participava a Maria 

Hermínia, que é minha amiga, hoje é diretora do Instituto de Relações Internacional da USP, 

Maria Hermínia Tavares de Almeida, aí era eu, tinha a Cecília Forjaz, depois, mais tarde, em 

um primeiro momento não, veio a Lídia Schwarz, a Heloisa Pontes, a Fernanda Peixoto, enfim, 

e mais uns outros, e nós fizemos, o Sergio fez o projeto da História das Ciências Sociais no 

Brasil, primeira coisa que eu escrevi foi sobre as Ciências Sociais em Minas, primeiro, 

primeirofoi sobre o Cadernos do nosso tempo, que é a revista fundada pelo Jaguaribe, antes do 

Iseb, depois o de Minas. Eu entrevistei os cientistas sociais mineiros, infelizmente, parte dessas 

fitas se perderam, alguém pegou, mas o Sergio falou que recuperou todas, tem. Entrevistei 

quase todos os mineiros. Um dia, numa reunião o Sergio falou, “precisa fazer a história das 

ideias”, falou genericamente, “e você vai fazer São Paulo”. Eu falei: “eu?” Era lidar com a 

minha história, e Florestan. Mas hoje eu percebo que sempre aceitei desafios. 

H.B. - É um texto muito bom. Um bom medo. 

M.A.- Tive pânico. Eu já conhecia coisas do Florestan, mas não assim, comecei a ler a obra 

dele, eu acho que eu incorporei aquele jargão dele também. Eu acho que eu me dediquei 

estudando Florestan, fazendo uma péssima comparação, porque não escrevi nada que se 

aproximasse, que é na abertura do O Mediterrâneo na Época de Felipe II [O Mediterrâneo e o 

mundo de Filipe II], do Braudel, ele começa, ele tem um prefácio que é uma das coisas mais 

bonitas que eu já li, ele diz: “amei muito o Mediterrâneo, talvez por ser um filho do norte.” Ele 

vai dizendo, “com seu sol... Amei tanto.” Tem uma hora que ele fala, “me dediquei a ele os 

anos além da minha mocidade.” Tem hora que eu acho que eu dediquei essa pesquisa além da 

minha mocidade. [risos] E ali, o que aconteceu? Eu comecei a perceber que tinha uma coisa 
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diferente, não era só a formação das Ciências Sociais, da Sociologia moderna, acadêmica, no 

sentido acadêmico. É claro que aqui não nasceu a Sociologia. O que aqui nasceu? E isso é uma 

experiência única da USP: nasceu um estudo sistemático de Ciências Sociais ligado à pesquisa 

e à formação e à transmissão e à formação de novos cientistas sociais, a partir do rigor do 

método e da pesquisa e uma carreira, carreira acadêmica universitária, e uma relação íntima 

entre ensino e pesquisa. Para você ser professor, você tem que ser um pesquisador. E portanto, 

foi a USP que construiu no Brasil a carreira acadêmica, mestrado, doutorado, livre-docência, 

titulatura, antes cátedra, que passava por degraus, enfim, que envolvia concursos, e ao mesmo 

tempo não era: você não tem título de doutor, mas aí você faz a tese de cátedra, não, você tinha 

uma coisa sistemática e de formação sistemática, que era os cursos de métodos e teoria que eu 

tive, que foi herança do Florestan. Formação sistemática. Quer dizer, o que é rigor de método, 

e professor é o pesquisador, não tem docência sem pesquisa, e isso é que nasceu aqui, e, 

portanto, isso deu uma diferença. Não que Ciências Sociais tenha nascido aqui, eu não sou 

paulista, eu não tenho que ficar falando bem de São Paulo por mero acaso. Ao contrário, aquela 

cultura paulista de achar que tudo é São Paulo, para mim, não, eu acho que o Brasil é muito 

além de São Paulo, eu nem nasci aqui, eu já vi outras coisas. Não é isso. E São Paulo não era a 

capital cultural do Brasil, não era o centro intelectual do Brasil, era o Rio! O Rio que tinha 

aquela diversidade. Talvez até por isso o Rio tivesse sido o lugar da tradição, por isso o 

modernismo em São Paulo. Não é que não tivesse “modernos” no Rio, tinha, mas não uma 

coisa, um caldo dessa ordem articulado, que articulava pintura, literatura, enfim, artes plásticas, 

literatura, tudo isso, foi São Paulo por isso, porque o Rio era o centro, e o Rio é aquela cidade 

fantástica, maravilhosa, quem tem dúvida da importância da riqueza do Rio? Eu não tenho. 

Aqui muito mais provinciano, talvez por isso... 

H.B.- Talvez por isso tenha desenvolvido um senso de comunidade tão mais forte, isso que o 

Richard Rorty falava. 

A.M. – Exatamente. De comunidade. 

H.B.- Nesse sentido de grupo, um ethos de grupo. 

A.M. - Um ethos de grupo. E e o Rio era o lugar da legitimação, São Paulo, não. Eu gosto 

muito de um ensaio do Raymond Williams que está na Política do modernismo que foi 

traduzido não faz muito tempo para o português, acho que não deve ter em Portugal, foi 

traduzido aqui no Brasil, não sei se tem. Ele diz: “não pode ter modernismo sem imigração.” É 

bonito esse ensaio, por quê? Ele diz: “quem é o imigrante? O imigrante é aquele que inventa”, 
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tem que inventar uma língua, tem que inventar um lugar, tem que inventar, e o modernismo é 

isso. Agora, o que acontecia com Minas? A linguagem de Minas só podia ser literatura, que era 

o campo tradicional, mas aquilo foi se sedimentando em camadas de tal ordem, e num contexto 

periférico ao Rio, que só podia dar os maiores escritores mesmo, só podia dar Guimarães Rosa 

e um poeta como Drummond, e uma cultura pública na origem. O que era o Rio? O lugar da 

legitimação, os mineiros tinham que ir para lá. Era a capital da cultura, não é só do país até o 

aparecimento de Brasília, da cultura. O que era São Paulo? O lugar rico, mas em ebulição. 

Tanto que a linguagem de São Paulo não era literária, mas era o quê? A crítica, aparecia na 

universidade. As artes plásticas, o design, a publicidade, era coisa mais avançada, a arte 

abstrata. Então, ao estudar Florestan, eu faço uma aproximação no primeiro texto, entre o 

concretismo e a linguagem da Sociologia, o despojamento que ambas têm. Quer dizer, a poesia 

concreta, eu leio literatura muito, de onde eu vim, como o despojamento, a linguagem seca, a 

linguagem, portanto, sem poetizar, como diz o João Cabral, “a poesia você não pode poetar”, 

e a linguagem seca, especializada da Sociologia que era Florestan. Nasceu a primeira ideia do 

Metrópole e Cultura aí. Seca, despojada. Isso é contexto democrático. A ciência é a produção 

de sociedades mais democráticas, porque é uma linguagem de outra ordem. Em Minas, dá 

[inaudível] da literatura. Ou no Nordeste. Naquela época, hoje é outra conversa... Por quê? 

Porque não é a linguagem da ciência, dessa sociedade au courrent, não é, que é o caso de São 

Paulo – essa expressão é do Morse, da Formação Histórica de São Paulo ou De comunidade 

à metrópole. Aí dá. Ciência, da Ciência Social, da poesia concreta, da arte abstrata. E aí eu 

comecei a pensar o Metrópole e Cultura, porém eu pensava com o sistema cultural do 

Mitologia, e não dava certo. Fiquei muito tempo pensando. Eu falava, mas não dá, eles estão 

todos relacionados, mas não é um sistema. Aí até que um dia nós discutimos no Idesp, o Viena 

fin-de-siècle, o livro do Schorske, e o que é lindo, que aquele livro eu acho um primor, é um 

historiador, na abertura ele já fala isso: “é a linguagem que se fragmenta no modernismo, é a 

fragmentação. Então há um solo comum, que dá na psicanálise, que dá em Klimt, que dá no 

Kokoschka, no expressionismo, que vai dar na música, vai dar na dança macabra, vai dar em 

tudo isso, mas cada linguagem está reduzida, ela está autorreferida, então é um solo sociólogo 

comum, mas que convive com linguagens que se fragmentaram. Eu li aquele livro e comecei a 

pensar. É claro que eu vinha também da tradição frankfurtiana, adorniana sobretudo, aí eu acho 

que nasceu o Metrópole, que foi um pouco isso. Quer dizer, tentei na primeira parte construir 

qual é o solo, era o solo, a primeira parte era um ensaio de caracterização, e depois quais eram 
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as linguagens avançadas. Porque começa primeiro com arquitetura, urbanismo? Porque aquilo 

era o contexto, a formologia, digamos assim. Porque é Jorge Andrade depois? Porque era a 

linguagem do teatro, modernismo chegando ao teatro, mas aquilo que era linguagem menos 

abstrata, do conjunto das linguagens inovadoras, que é o teatro de memória da crise da 

sociedade tradicional, etc, é Jorge Andrade. Depois eu passo para a Sociologia, que ela dá a 

transição, a linguagem das Ciências Sociais, da Ciência... Porque na primeira parte eu falo da 

arquitetura, falo um pouco do cinema, falo do designer, etc, para criar o quadro, e depois porque 

o movimento concreto nas artes e na literatura, que é o mais abstrato do abstrato. Quer dizer 

essa coisa, - e aí tem Marx, e muito -, das abstrações necessárias. Eu tinha uma vontade enorme 

de um dia explorar, é que eu não tenho mais tempo, eu entrei nessa vida institucional, virou um 

horror a minha vida, porque aí eu vou falar rapidamente depois porque acabou acontecendo 

isso. Mas eu tinha uma vontade... 

H.B.- Seria interessante você falar agora porque a sua produção foi amadurecendo no sentido 

de recuperar e de sistematizar essa diversidade inteira. E hoje você ocupa um lugar que é o 

centro de toda essa produção, num lugar que não é trivial, que é a USP. Talvez fosse 

interessante... 

A.M. - A USP vertebrou a vida cultural e intelectual de São Paulo, porque ela é um projeto 

modernista, e moderno. Eu falo já sobre isso. E por isso eu caminho do mais concreto à 

linguagem mais abstrata que você já não tem... Aí você tem a ruptura da ideia da representação 

no sentido existente. E o que tem de Marx aí é essa coisa das abstrações. Eu falei que eu tinha 

uma vontade de, um dia, explorar das páginas mais bonitas que eu acho da nossa tradição é a 

análise do fetiche. Eu fui professora de Sociologia III, aqui na USP, que é Marx, eu dei anos 

Sociologia III. Nosso curso tem teoria, é um curso de muita teoria, e da formação clássica 

depois, que são os cursos de opção que são todos... sociologia contemporânea, as coisas mais... 

Então tem um curso sobre Durkheim e os durkheimianos, um curso sobre Marx e os marxistas, 

um curso sobre Weber..., enfim, cursos inteiros, não é assim... Então meus alunos liam Capital, 

quase todos, e tinha que discutir a lógica... Por isso eu pensei muitas vezes, como eu sempre 

vim da área da cultura, que talvez as coisas mais interessantes de explorar para pensar cultura 

contemporânea, no mundo hoje, é a perda do referente que está lá no Marx, a mercadoria 

exatamente, ela é pura significação porque ela perdeu o referente, você tem significante sem 

significado, porque ele já ficou nublado, ele já desaparece, por isso as abstrações. E eu acho 

que esses movimentos sociais que estão acontecendo no Brasil, é isso. Você tem excesso de 
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sentido, mas não tem o chão, e que se multiplica como puro sentido, então as agências não têm 

mais mediação, não tem agências mediadoras, nada, não tem atores definidos e tudo foi 

explodido. Aí eu escrevi o Metrópole, mas nesse processo que eu estava no Idesp, que eu falei 

que foi talvez a experiência mais marcante, eu aprendi a pesquisar em conjunto; eu já conhecia 

Bourdieu, até por causa do curso que eu tinha feito, mas o Sergio é um bourdieusiano, menos 

do que parece; e o Bourdieu é um autor importante na reflexão que eu faço, mas não é, assim, 

central. Depois o texto sobre Florestan... Se escreve muito sobre Ciências Sociais hoje, 

Florestan virou um autor muito analisado, e sempre, como naquele momento não tinha uma 

análise muito sistemática sobre Florestan, eu tive que escrever por causa do projeto, o meu 

texto entra e diz: aquilo é uma análise institucionalista, aquilo... É uma besteira quem fala isso, 

não tem nada, ao contrário, é uma análise de linguagem. Por isso que o Metrópole é análise de 

linguagem, porque a linguagem é a fragmentação. É claro que ali tem um princípio que é do 

materialismo, nenhuma linguagem é produzida por um acaso, ela tem um chão. A linguagem 

do Florestan é essa, porque o chão é a universidade, e a formação, a transmissão, é construir a 

formação, é por isso. Não é porque eu faço análise da USP, não é a USP, é o chão, o lugar onde 

você emite o discurso, não é qualquer lugar. E isso dá uma diferença. Quer dizer, é uma 

perspectiva de análise. Não estou dizendo que é a única ou a melhor, nunca trabalhei com a 

ideia de que um texto se entende só a partir de outro texto. É preciso ver qual o chão 

sociológico, isso é análise sociológica, no fundo é isso, é pura análise sociológica. A minha ida 

para o Idesp, ela foi marcante por tudo. Porque eu aprendi a trabalhar em grupo, eu levei um 

susto, porque o Sergio... Todos os textos eram criticados, tinham reuniões semanais, mais de 

uma, a gente escrevia, todo mundo lia e criticava, o meu primeiro impulso era dizer: “estão me 

atacando pessoalmente, eu quero justificar”. “Fica quieta e ouve.” Ele veio aqui essa semana, 

estava lá a Eunice, estou construindo a tenda de Paraty, não sei se vocês já viram aqui na Cidade 

Universitária, um negócio ousadíssimo. Enfim, tenho até medo do que isso vai dar. A Eunice 

disse que eu estou rejeitando o filho, porque ela tem me ajudado muito nisso, foi uma ideia que 

eu tive. E aí ele veio aqui para a gente ver, a curadoria junto com a... o que nós íamos começar 

e eu tentei falar uma cosia, ele falou: “você não vai falar isso, não.” E eu fiquei quieta. Até que 

eu falei: “vou falar, sim.” [risos] Mas era assim que ele nos tratava. Naquilo eu fui não só 

fazendo essa pesquisa de grupo, fui adquirindo, para usar a expressão dele mesmo, alguma 

dicção autoral, e o Sergio sempre foi um político terrível. Ele ocupava os cargos de gestão, e 

quase que, não é só quase, para mim, eu sou uma pessoa ligada a esse grupo. Eu não virei pró-
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reitora por causa do Sergio, porque eu já tinha um caminho aí, mas eu virei representante na 

Capes – ele tem essa coisa, ele alavanca, porque isso também é uma coisa política, a carreira 

das pessoas – e secretária da Anpocs, ele foi a figura central. Agora, eu aceitei o desafio. A 

coisa da pró-reitoria foi outra coisa, aí já era outro contexto, um contexto com injunção política, 

enfim, um momento particular da USP, eu também já era do conselho universitário, eu já tinha 

uma história aí. Aí o reitor me convidou, mas tem eleição no conselho universitário. Alguns já 

foram rejeitados na história da USP. E a recondução que eu tive... –porque tem um teste de 

dois anos – eu tive praticamente o conselho universitário inteiro, votou para que eu continuasse 

e eu me sinto muito orgulhosa disso. Porque essa universidade foi o meu lugar identitário. Eu 

até chegar aqui... Porque eu vim para a USP? Eu teria ficado na FGV, porque não fiquei? 

Porque teve um único concurso e a Gisela, minha irmã, que estava esperando há dez anos ia 

prestar, e eu não ia concorrer com ela. Ela passou e aí não se sabia quando teria outro concurso. 

Só que aconteceu um detalhe, eu que queria tanto me profissionalizar, quando eu fui para a 

fundação, eu fiquei lá de 85 até 88. Eles fizeram um desconto errado no meu salário, a 

administração, mas sei lá quanto de desconto, nem vejo o holerite, nem vejo. E descobriram. 

Descobriram e eles começaram a descontar meu salário integral para eu pagar aquele passivo, 

não adiantava eu dizer que a culpa era deles, que podia parcelar. Aí eu trabalhava e não 

ganhava, o que era muito difícil. Até hoje eu faço tudo de graça, para estar aqui eu tenho um 

desconto no meu salário. Então, eu tenho pelo seguinte, o nosso teto de salário é do governador, 

ele não ajusta para fazer política, que eu tenho verba de representação, eu supero o bruto do 

que ele ganha, então eu tenho desconto todo mês, eu ganho menos como pró-reitora do que 

seria como se eu estivesse como professora. Bom, não era por isso, mas eu achava aquilo 

desconsiderante demais. Aí apareceu um concurso aqui na USP. O Sergio falou: “não presta, 

hein, melhor você ficar aqui no Idesp...”, mas eu tinha que encontrar um lugar para mim, eu 

hesitei muito, eram 26 candidatos e uma vaga, mas eu já era doutora. Porque na USP para fazer 

concurso você tem que ser doutor. Foi o Mitologia no meu doutoramento. E eu prestei e fui a 

indicada. Isso, eu comecei a dar aula em 89, em 91 eu já era vice chefe de departamento, ou 

90, já não me lembro mais, aí o Sergio veio depois, eu prestei concurso, ele não, ele veio por 

convite, naquela época era possível, mas eu já estava lá, eu tinha condições políticas para tal. 

Porque ele vinha pronto, com um nome enorme, já era livre-docente da Unicamp, já era, enfim, 

já era o Sergio Miceli, eu que era uma iniciante profissionalmente. Então já estava lá, isso já 

dava um quadro um pouco diferente, porque ele tinha uma rejeição da USP por todos os 
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motivos. Primeiro porque o Sergio sempre foi uma pessoa que provoca sentimentos agudos. 

[risos] Segundo porque ele tinha uma carreira prontinha, eu já [inaudível]. Terceiro, porque ele 

tinha nome no Brasil e no exterior, chegar num lugar que não é tão grande, uma pessoa dessa, 

desiquilibra, e ele não vinha fazer concurso, claro, ele tinha que ser convidado, coisa que podia 

acontecer naquele momento. E aí nós fizemos o famoso grupo que foi se formando de 

Sociologia da Cultura, e aí eu já fui coordenadora da pós-graduação de Sociologia, já 

representei a área na Capes logo em seguida, representei a Ciências Humanas no Conselho 

Científico, saí em 2000, virei secretária na Anpocs. Então, eu fui fazendo uma carreira 

institucional. Nesse momento, eu estou fazendo uma pesquisa muito ligada ao nosso temático 

sobre o modernismo pós-trinta. E eu já escrevi bastante sobre Lucio Cardoso. Porque a minha 

ideia é fazer uma análise da literatura nordestina. Qual o problema que eu me pus? Porque no 

Nordeste a consolidação do modernismo dá no romance social, no Rio Grande do Sul no 

romance histórico, e em Mina – eus já escrevi um pouco sobre isso –, dá na literatura 

subjetivista? O que há de especial nesses contextos? E eu já escrevi, a maior parte escrevi sobre 

Minas, eu comecei pesquisando o Nordeste, mas tenho um negócio com Minas que é aquela 

cicatriz para a vida inteira. Agora, muito limitada, porque eu tenho um lugar, isso aqui é quase 

uma faculdade inteira, isso aqui é uma universidade, essa pró-reitoria. Porque a USP vertebrou 

o sistema cultural e intelectual de São Paulo, por isso que nós temos os museus, são da USP, 

não é por um acaso, e que tem acervos maiores do mundo. O MAC tem o maior acervo de arte 

contemporânea universitária do mundo, e é o maior museu de arte contemporânea está no 

hemisfério sul em termos de acervo. O Museu Paulista aquele mundo que está fechado agora 

para restauro. O Museu de Arqueologia e Etnologia tem um segundo maior acervo de etnologia, 

só perde para o museu do México, aquela maravilha. O Museu de Zoologia e Botânica tem o 

maior acervo na área, porque isso aconteceu? Foi a primeira pergunta que... eu já conhecia um 

pouco, porque eu conhecia? Porque eu tinha escrito Metrópole e Cultura. Então, digamos que 

a Pró-reitoria de Cultura e Extensão da USP é quase como uma secretaria da cultura, em São 

Paulo. A maior eu acho que é só do estado, ela é maior que da prefeitura, tem tudo, tem 

orquestra, tem cinema, tem tudo, tem música, tem teatro, tem museus. É muito trabalhoso, eu 

saio todo dia muito tarde, muito cansada, e ainda mantenho o ritmo de leitura, de escrita 

também, mas com muito sacrifício. Vivo um dilema no momento, que é um dilema, que ontem 

eu estava conversando com meu marido, o Jobson, que eu falei, ele falou...  Que é um dilema, 

se persisto ou se deixo e faço os dois livros que tenho concebidos na minha cabeça. Depois de 
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duas noites sem dormir, inclusive essa, pensando muito, eu disse para ele assim... Ele falou: 

“mas você vai ganhar, você vem para cá, vai dar suas aulas, mas tem os meninos...” são os 

netos que ficam muito lá em casa, o pequenininho de oito meses, eu falei: “Jobson, eu não 

consigo ser avó, eu adoro meus netos, eu sou avó, mas eu não serei avó”, e ele falou: “você não 

foi mãe?” Porque eu fui também... Meus filhos são muito ligados a mim. Eu acho que é um 

pouco o modelo da minha mãe, que a Nélia fazia para a gente o que era a coisa prática, a prima 

dela, e a minha mãe era mãe, sem ter que necessariamente dar banho, etc. Quer dizer, eu gosto 

de tudo, eu só sei que preciso de lugares, porque é o único jeito que eu acho que eu consigo 

para refazer uma identidade perdida, e a USP foi isso. Ela me deu tudo, ela me deu uma 

formação, ela me deu amigos, ela me deu afeto, ela me deu uma profissão e ela me deu um 

lugar. 

H.B. - Acho difícil você sair desse lugar... 

M.A. - Eu sei. 

Eunice: - Você disse o ano passado, na [feira] profissões, para aqueles meninos, naquela sala 

de bate-papo, que a Sociologia te salvou. 

M.A. - Eu disse: “a Sociologia me salvou”. Aí alguém me perguntou, por quê? Eu falei: “porque 

foi a Sociologia que me permitiu enquadrar a minha própria vida, entender a minha história”, 

porque eu consegui perceber que aquilo não era por falha, não era por erro, não era por falha 

de ninguém, era uma coisa que estava no mundo e que o mundo é muito maior do que fazemos, 

e que o resultado do que fazemos ultrapassa a nossas intenções. Então a Sociologia me salvou. 

Eu sou uma socióloga, me reconciliei com a Sociologia, pensei muito se eu não devia ter feito 

ou Direito, mas, sobretudo Teatro, que gosto até hoje. Mas meu lugar é a Sociologia. É como 

socióloga, não sociólogo, eu me defino primeiro como uma mulher que é socióloga, e é um 

jeito de estar no mundo, e quem me deu isso, em grande parte, foi essa instituição, e toda essa 

história, os amigos, a convivência e tudo isso. Quer dizer, a formação que eu tive, o casamento, 

que eu casei com um historiador, convivi com historiadores, Fernando Novaes foi uma figura 

central na minha formação. 

H.B. - Isso é uma das perguntas que a gente sempre faz, se você tivesse que falar de um livro, 

uma figura de uma pessoa ou as duas coisas, que tenha tido um impacto desse duradouro sobre 

as escolhas que você fez?  

M.A. – Sobre um livro... Foram muitos os livros. Vou pensar. Muito remotamente, a presença 

do meu pai foi fundamental na minha vida, não na escolha profissional, ele não teve nada a ver 
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com ela, teve muito remotamente, mas teve no desenvolvimento de um gosto, que é o gosto 

pela cultura, pela literatura, etc, isso foi meu pai. E é muito interessante porque eu sou a terceira 

filha, porque a primeira nasceu prematura, mas era mulher, e faleceu, nasceu na fazenda. 

Depois a minha irmã, a mais velha, minha irmã sempre muito talentosa, muito bonita, e eu fui 

a terceira mulher, e isso era uma barra, ser terceira mulher. Parecida com o lado da minha mãe, 

porque eu pareço demais com minha mãe, meus irmãos se parecem com meu pai, com o lado, 

digamos, mais enobrecido da família, e eu pareço com a minha mãe fisicamente, e tenho muita 

coisa dela. Tenho uma admiração por ela enorme, uma mulher de verdade, a minha mãe. No 

entanto, eu sou a filha profissional. A minha irmã mais velha estudou, fez Letras e nunca se 

profissionalizou, a mais nova tentou vários caminhos profissionais, depois ficou na área de RH, 

hoje já não trabalha mais, mas não foi uma profissional como eu. Eu acho que eu fiz esse 

caminho para ficar parecida com meu pai, porque eu era exatamente a sem lugar, dos filhos, 

porque o outro era homem. Então eu acho que remotamente foi meu pai. Num processo de 

formação assim, digamos, da minha construção como socióloga, acho que professor Gabriel 

Cohn teve um papel muito importante. Num processo de formação profissional, essa figura que 

ultrapassa todas, foi o professor Azis Simão. Num processo de formação intelectual, de uma 

sofisticação intelectual, foi Fernando Novaes, o historiador. Naturalmente meu diálogo 

intelectual tem sido com o Jobson, que foi aluno do Fernando. Então é um parceiro. A Heloisa, 

minha amiga, disse outro dia para mim num jantar, na semana passada lá em casa, ela disse:” 

é muito difícil você ter um marido que compreenda a vida profissional de uma mulher como 

você”. Então acho que ele foi muito parceiro. Agora, os livros. Quais são os livros marcantes 

da minha vida? São tantos. Eu acho que um livro marcante clássico, de teoria clássica na minha 

vida com certeza é análise do Capital, aquilo é um negócio para mim... O A embalagem do 

sistema é um livro sobre a reprodução, todo baseado no Capital. Numa análise, que eu diria de 

análise de cultura, são os ensaios do Adorno, vários ensaios. Claro que Dialética do iluminismo, 

mas são os ensaios sobretudo. Se eu pensasse na sociologia contemporânea, que livro... Não, 

ainda na formação, um livro para pensar cultura no Brasil é Formação da literatura brasileira, 

de Antônio Candido, e Raízes do Brasil, do Sergio Buarque de Holanda. Se eu tentasse pensar 

um livro, digamos, de compreensão da dinâmica da sociedade brasileira é Revolução burguesa 

no Brasil, de Florestan Fernandes, acho que esse livro foi insuperável por vários motivos, 

porque ali ele trabalha com um grande tipo, quer dizer, é o tipo burguês, e vai fazendo uma 

análise da formação de classe no Brasil, tentando entender o que se aproxima o que se afasta 
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do tipo, para depois construir duas categorias de análise que são muito dele, a noção de ordem 

social competitiva, que é uma combinação do que há de mais clássico na Sociologia, do 

estrutural funcionalismo do Marx e do Weber, que é orientação de valores, e para a dominação 

política a noção de autocracia, que não é autoritarismo, quer dizer, o Brasil é um país 

autocrático por causa da relação privatista com o poder. É um desenvolvimento da noção de 

patrimonialismo. Agora, se eu pensasse um livro muito contemporâneo para que eu pudesse 

construir as referências sociológicas na área da cultura, eu acho que é As regras da arte, do 

Bourdieu, ou então, para análise da linguagem são as teorias da linguagem, que vem de 

Wittgenstein, passa pelos frankfurtianos, passa pela noção castoriadiana de Instituição 

imaginária da sociedade, e chega até a noção de... de que a cultura contemporânea é a cultura 

que perdeu, e aí é Marx e muito, toda a referência. Quer dizer, ela perdeu o significado. Não 

me seduz, gosto, mas não sou uma pessoa muito seduzida pelo interacionismo simbólico, vou 

dizer por quê. Por um motivo muito simples, porque eu tenho uma formação sociológica mais 

macro, e é difícil, às vezes, eu acho bonito, mas não... Eu acho descritivo, eu venho da tradição 

analítica das Ciências Sociais, que foi aonde eu me formei. Tem um livro que eu tenho lido e 

relido muito, é o livro do Clark, sobre a pintura moderna. Então esse livro é um livro que eu 

gosto muitíssimo. Agora, onde eu estou? Eu não sei, também não sei se eu tenho que estar em 

algum lugar. [risos] Eu acho que depois de um certo tempo, você pensa numa mistura de 

coisas... Agora, eu escrevi... Agora você me pergunta, Helena, eu acho que no Brasil, Raízes 

do Brasil hoje para mim é um livro fundamental, por quê? Eu dei uma aula inaugural numa 

catedrática de estudos brasileiros no México, agora em maio. Foi uma cátedra que a embaixada 

fundou, me convidou. Porque chama cátedra Sergio Buarque de Holanda. Eu fui uma 

professora até vir para cá, porque eu não dou mais aula porque não consigo manter a agenda 

de aulas, num curso chamado Formação do pensamento brasileiro, e que eu pegava, depois de 

30, os chamados intérpretes e ia desdobrando aquilo para tentar o que havia acontecido, na área 

da cultura. Tem alguma piada, para dizer como os portugueses, e eu li e reli muitas vezes o 

Raízes do Brasil. Eu conheço partes inteiras do livro quase de cor, porque eu tenho boa 

memória. E nessa aula eu desenvolvi uma ideia de que havia o livro um pacto fáustico, que é 

uma junção da interpretação do Sergio Buarque com a literatura, com a tradição fáustica da 

literatura. E porque culturas como a brasileira fazem o pacto fáustico. Então eu acho que é 

Raízes do Brasil na tradição brasileira, não é Casa Grande e Senzala. 
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M.G. - Só para pensar agora um pouco, vindo da sua trajetória, tem ocupado muitos cargos 

muito importantes para a academia e também para a Sociologia. E agora está num cargo 

bastante louvado do ponto de vista políticas culturais, como dizia. O que tem em munição que 

sente que gostaria de dinamizar? 

M.A. - Munição? 

M.G. - O objetivo. 

 

[FINAL ARQUIVO III] 

 

M.A. - Qual é a missão? Eu acho que aqui na universidade – eu só consigo pensar nessa missão 

– tem algumas coisas. A primeira delas é que a USP faça da área da cultura uma área - que 

agora já tem, mas não era assim - com igual legitimidade em relação a das ciências 

experimentais. É uma coisa que eu tenho batalhado, eu escrevi muito sobre isso, e dizer: 

“ninguém entende mais o mundo e a própria ciência se não for do lado da cultura”. Então essa 

é a primeira coisa, aqui na universidade. Segundo: como professora, eu tenho um sonho, que a 

universidade possa ao mesmo tempo se abrir para o mundo, eu acho que é um princípio 

civilizatório hoje, a democratização das instituições, ações afirmativas, etc, mas que todas as 

vezes que isso acontece há sempre um risco, e o risco é de que o patrimônio acumulado se 

perca como formação, eu quero dizer, não é o patrimônio... E é claro que envolve um 

patrimônio material, mas não é disso que eu estou falando. Quer dizer, um legado, um ethos, 

uma forma de viver a universidade aberta ao mundo, mas enquanto universidade. Do ponto de 

vista pessoal, eu teria um grande desejo, é de ter tempo de escrever algumas coisas que eu não 

escrevi e que tenho na minha cabeça. Eu acho que eu não escrevi muita coisa e acho que não 

realizei nem 50% que eu imaginei realizar nesse lugar. Ainda assim isso mudou muito. Tenho 

sempre muitas... A minha missão, talvez, intelectualmente, fosse escrever três livros que eu 

tenho na minha cabeça, e que eu gostaria ainda de poder escrever. Eu nunca sei se eu consigo 

ou não consigo, eu escrevo muito rapidamente. Eu sou uma pessoa muito ágil para escrever. 

Mas quem tem um lugar como esse, você fica submetido a tantos problemas, de vária ordem, 

de todos os tipos e tantos compromissos, eu tenho 12 diretores e 12 vice-diretores, vocês sabem 

o que é universidade. É lidar com as vaidades do mundo, é difícil. Bom, então eu gostaria de 

poder fazer isso. 

H.B. - Certamente fará. Certamente. 
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M.A. - Não sei. Eu acho que eu não fiz o que eu quis fazer, em nenhum lugar, ainda, se é que 

farei um dia. Mas eu tenho humildade para dizer que não fiz, e pensar como minha avó 

Arminda, que tinha um bom senso, muito corrente, muito... Ela dizia, na vida a gente só faz o 

que pode. E eu acho que de vez em quando eu quero fazer muito mais, eu fico nervosa, eu acho 

que não fiz, acho que não fiz intelectualmente o que eu queria, eu acho que não fiz 

institucionalmente o que eu queria, pessoalmente que acho que, não sei, a gente não pode 

perguntar sobre a própria vida pessoal senão é terrível. Eu tenho uma história pessoal 

construída... 

H.B. - Mas é uma insatisfação produtiva, não é? Pior é achar que já fez. [risos] 

M.A. - Mas tenho muita humildade, eu não sou uma pessoa arrogante, tenho humildade para 

olhar as coisas. Eu não acho que, aquele exemplo que eu dei, de “ah, você é uma pessoa como 

a gente”, eu fiquei absolutamente horrorizada quando me disseram, -eu fui no outro campus da 

USP que é um campo de tecnologia, muito desenvolvido que é São Carlos, recentemente, eles 

me ofereceram um jantar agradabilíssimo, fizeram um leitão à pururuca, sabendo que eu sou 

mineira. Quem é mineiro, imagine, adora um leitão à pururuca, um bom vinho, e eu sempre ri 

muito, isso foi uma marca minha. Aí alguém me disse assim: “Maria Arminda, você deve ser 

uma pessoa muito feliz, porque você ri muito.” Eu falei: “eu costumo dizer para meus filhos”, 

outro dia meu filho lembrou isso, sempre disse isso para eles: “viver é difícil, a felicidade é 

uma coisa muito fugaz, por isso nós temos a obrigação da alegria.”. Aí foi uma experiência 

fantástica, eu cheguei, jantei, no outro dia de manhã ia trabalhar, e eu fui recebida por um robô, 

que ganhou um prêmio, e dizia assim para mim, numa voz com sotaque de Portugal: “bom dia, 

Maria Arminda, muito bem-vinda Maria Arminda, como a felicidade é quase impossível, nós 

temos a obrigação da alegria.” Eu disse para eles: “vocês estão montando uma máquina 

infernal.” [risos]. 

H.B. - Só para fechar, de fato, esse é um projeto de cientistas sociais em países de língua 

portuguesa, que não é muito da tradição brasileira, mais recentemente, felizmente, de maneira 

mais sistemática, esse contato das Ciências Sociais com Portugal. Você teve experiência, tem, 

você já pensou nisso... 

M.A. - Helena, eu amo Portugal. Porque eu não tenho experiências muito, assim... Eu nunca 

dei aula em Portugal, fiz conferências, mas nunca tive... Conheço muito a Maria das Dores, o 

Antônio, conheço o Carlos Fortuna muito, fui ao Porto e conheço o pessoal do Porto, enfim, 

mas nunca fiquei lá, a não ser em congresso ou eventos dessa ordem. Aliás, eu tenho uma 
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carreira externa muito limitada. Eu fiquei pouco, quer dizer, o máximo que eu fiquei foi dois 

meses uma vez na França, mas por quê? Porque eu me casei com meu professor, ele foi muitas 

vezes, deu curso, mas eu tinha minhas crianças pequenas, eu ia como a mulher dele com as 

crianças pequenas, depois, quando me fiz profissionalmente, eu já tinha outras injunções 

pessoais, eu sou uma uspiana, não esqueça, a minha formação é uspiana, então já era difícil do 

ponto de vista da minha vida pessoal fazer isso, deixar os filhos, ficar fora. Eu fui mãe cedo, é 

difícil isso, isso não é assim, conciliar.  

H.B. - Você acha que é uma interlocução interessante das Ciências Sociais com Portugal? 

M.A. - Ah, evidente que é. O que hoje aconteceu nas Ciências Sociais de Portugal, tão 

rapidamente, é inimaginável. Eu fico pensando no primeiro nome da revista Análise Social, 

depois o que é hoje, é avançadíssima. As pesquisas que fazem em Portugal, eu acho que é uma 

interlocução absoluta. E devia ser mais. É que os portugueses, quando foram para a União 

Europeia, é como se dissesse: “agora nós somos europeus, não temos mais nada a ver... estamos 

lá”. Para usar um termo do nosso sertão, por cima da carne seca. Agora estamos todos de novo, 

Portugal está num momento dificílimo, enfim. Eu acho que é um momento privilegiado para 

isso retornar, e eu até entendo, porque as Ciências Sociais ou a Sociologia durante o 

salazarismo era uma coisa quase um anátema, quando ela parece vigorosamente, “eu não quero 

ter interlocução com o Brasil, quero ter com o mundo.” Eu vejo os portugueses, eles fazem 

reunião tudo em inglês. Agora como eu gosto do português, acho uma língua linda, me 

incomoda, mas enfim, eu não sou palmatória do mundo, eu fui ao Porto todo mundo fala inglês, 

entre si. Talvez seja à saída de Portugal, também eu não sei, enfim. Mas eu acho que essa 

interlocução com o Brasil é central. Nós temos uma língua riquíssima comum. Eu tenho lido 

muito africanos de língua portuguesa, os escritores. Até escrevi um texto sobre eles, falando 

muito do Mia Couto, escrevi sobre Valter Hugo Mãe, que está em Portugal, foi menino, mas é 

angolano, como a Eunice, enfim. Eu acho que é coisa mais importante da literatura de língua 

portuguesa hoje é a africana. É africana. Não tem nem no Brasil nem em Portugal, nem Lobo 

Antunes nem Saramago, com aquela força. Embora eu goste muito do Saramago, português 

que não gosta de Saramago, mas eu gosto. Um fenômeno brasileiro, o Saramago. [risos] Eu 

acho aquilo maravilhoso. Então nós temos que ter esse diálogo. Por exemplo, eu estou 

propondo – Eunice sabe – um projeto para área internacional que agora a USP tem para a África 

de língua portuguesa. Eu acho que nós temos que fazer isso. Então é claro! Eu adoro Portugal, 

eu me sinto em casa em Portugal, mas tenho raiz portuguesa. Quando eu chego em Portugal 
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não me sinto estranha, ainda que tenha algo que não é exatamente como a gente, mas eu me 

sinto bem, eu me sinto confortável. Eu sou uma pessoa muito enraizada também, então nem 

sempre eu sinto o mesmo conforto. Eu fui a África do Sul, fiquei quase um mês, eu odiei a 

África do Sul, eu não sinto nada por aquele país, ele pode ter coisas fantásticas, eu vi muita 

coisa, vi a experiência do Apartheid interessantíssima, mas não é nada disso, não identifico 

nada com aquilo. Eu só me identifiquei na África do Sul com uma coisa: é ver os africanos 

tocando uma música, que é como o samba, falam até esquindô, esquindô, aí era Brasil. [riso] 

Essa coisa eu me identifico. Eu acho que nós temos que ter essa interlocução, é a nossa saída. 

M.G. - Conseguiu fazer ou tem algum projeto, também com Portugal, relacionado com a sua 

atividade na pró-reitoria? 

M.A. - Diretamente com Portugal, não, nós tivemos com vocês lá no ISCTE, que não chegou 

a ser um projeto, mas houve o convênio, reconhecimento, isso já foi um avanço. Agora, com a 

África de língua portuguesa, nós estamos iniciando. Moçambique e Angola. Depois a ideia é 

ampliar. 

Eunice: É, Guiné-Bissau, Cabo Verde. 

M.A. - E no limite, lá, em Timor Leste. A USP está fazendo isso, proposta nossa, não é, Eunice? 

A Eunice que é angolana, ela gosta desse projeto e eu gosto muito, eu acho que nós temos um 

compromisso, sim. O Brasil não é Portugal, nós sabemos disso e isso é uma platitude. A África 

nos colonizou, como diz Gilberto Freyre, mudou tudo. Mas é Portugal também. Então, quer 

dizer, essa coisa, não é a língua só, tem um jeito de estar no mundo. Tem uma grande diferença 

também, os portugueses são muito melancólicos, os brasileiros, não, isso é a África. Meu irmão 

que morou em Paris, ficou sete anos sem vir ao Brasil, estudou em Paris, quando ele desceu 

aqui no aeroporto, nós estávamos já com muita ansiedade, a gente só o via porque nós íamos 

lá, ele não pode vir aqui, e ele olhou para mim e disse assim: “por que vocês rebolam tanto?” 

Eu falei: “nós!?” Ele falou: “sim.” Ele me apontou um guarda, um policial que estava no 

aeroporto com dois revólveres, eu olhei, os revólveres faziam assim. [risos] Eu disse: “é por 

causa da África.” “Vocês rebolam tanto”... Eu falei: “É África! É África!” Agora, Portugal é 

um país notável. Por quê? Não é porque está aqui a Maria das Dores e Antônio, eu sempre falei 

isso. Um país daquele tamanho, que fez o que fez, isso é notável. Todo português, para se 

entender, tem que conhecer pelo menos o Brasil, é notável aquilo, é inimaginável. 

H.B. - Aquela ponta que vai para o mundo. 
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M.A. - É. Agora, eu tenho preocupação com o destino de Portugal, uma de-população... Tenho 

sim, outro dia estava pensando nisso. Mas como tudo a gente pode inventar, pode ter uma nova 

invenção... Pelo menos sonhar. 

M.G. - Ir além do sonho. 

M.A. - Ir além, é difícil, não é? Porque é difícil transformar o desejo em realização. Esse é o 

problema da paixão, porque a paixão é quando o objeto do desejo virou objeto da necessidade, 

mas quando vira objeto da necessidade você mata a paixão. Então é muito difícil, não é? É isso. 

H.B. - Muito obrigada. 

M.G. - Muito bom. 

 
    [FIM DO DEPOIMENTO] 


