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Entrevista: 30 de janeiro de 2018 

 

Celso Castro – Bom, Stela, gostaria primeiro que você falasse um pouco da sua origem, sua 

família, infância, antes ainda da universidade. Você é de Minas, não é? 

 

Maria Porto – Sim, sou mineira, de uma família toda mineira. Meu pai tem origem italiana – o 

responsável pelo Grossi é essa origem italiana –, e a família da minha mãe é uma origem 

portuguesa, então, o Vilar... Eu não uso mais Vilar, mas é inclusive a região de Portugal de 

onde eles vieram. Mas estabelecidos em Minas há muitos e muitos anos. 

 

C.C. – Em Belo Horizonte? 

 

M.P. – Bom, eu não sou de Belo Horizonte. Eu nasci em Ponte Nova, que é uma região... É 

Zona da Mata. Hoje, é colado em Ouro Preto; naquela época, era um pouco mais complicado. 

E às vezes, fazendo uma brincadeirinha, eu digo que eu só fui lá para nascer, porque, de fato, 

eu nunca morei em Ponte Nova. Mas meu parto foi... Eu sou gêmea, e daí minha mãe estava 

com uma certa dificuldade de ficar sozinha, porque... Aliás, eles moravam num lugar que só 

tinha acesso via barco. Então, quase como prevenção, ela foi para Ponte Nova, para ficar perto 

da mãe dela. Então, o parto foi lá. E, depois disso, eu nunca morei em Ponte Nova. Eles 

moraram em vários outros lugares, mas, nessa época, moravam em Carmo do Rio Claro, e 

depois... Antes de me mudar para Belo Horizonte, que foi aos sete anos, o último lugar que eu 

me lembro mesmo, que ainda tenho memória foi Betim, que é, hoje, quase a Grande BH, é bem 

colado. Mas, então, a minha infância e adolescência foi em Belo Horizonte. 

 

C.C. – Seu pai fazia o quê? 

 

M.P. – Meu pai era... Na época, se chamava coletor. Eu não sei muito bem... Coletor de... 

 

C.C. – De impostos? 

 

M.P. – ...de impostos. Não sei muito bem o que a gente poderia corresponder isso hoje, nessa 

nomenclatura nova. E minha mãe era professora primária. Sempre foi. Ela foi sempre uma 
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pessoa muito sensível à questão intelectual. Por ela, teria ido para a faculdade. Mas foi criada 

em fazenda sempre. Mesmo para chegar a se formar e fazer o curso normal e tudo isso foi ali 

naquelas condições de sair da fazenda de charrete, cavalo, até chegar ao colégio, para se formar 

na Escola Normal. Então, ela sempre foi professora e sempre muito... intelectualmente, muito 

sensível: gostava de escrever, fazia poesia... Tinha várias poesias, numa época em que as 

pessoas não... Ainda mais mulheres. Então, ela usava um pseudônimo; não era o nome dela. E 

meu pai, não, meu pai era completamente avesso a tudo que era intelectual. Ele era muito 

entendido, por exemplo, de legislação, qualquer coisa que dissesse respeito à legislação. Mas, 

como às vezes eu brinco, vindo de uma família italiana das Calábrias, ele era bastante 

tradicional. A ida para a universidade, por exemplo, foi um problema. 

 

C.C. – Filha era para casar, não é? 

 

M.P. – As filhas, não é? Porque, além do mais... 

 

C.C. – Eram quantos filhos? 

 

M.P. – ...ele só teve três filhas mulheres – eu era gêmea. Então, as filhas dele iam fazer o que 

na universidade? Então, a ida para a universidade, eu brinco – eu conto um pouquinho dessa 

história no meu memorial, quando eu fiz o memorial para professor titular –, foi uma batalha, 

porque, justamente, mulher era para casar, não tinha... “Para quê?”, ele dizia. “O que tem que 

fazer uma mulher na universidade?” Bom, a coisa se complicou muito mais ainda quando 

minha irmã e eu decidimos que nós queríamos fazer sociologia. Ele disse: “Coisa de comunista. 

Nem pensar, nem pensar”. Em 1960, aquela década de 1960, era um pouco o senso comum em 

relação ao que eram as ciências sociais na época, basicamente a sociologia. Então, foi uma 

árdua negociação, que... Eu tenho às vezes até um pouco de vergonha de contar, mas envolveu 

até o bispo de Belo Horizonte. Porque a minha mãe, muito católica, mas, como eu te disse, 

muito sensível, queria dar apoio às filhas, mas ela queria dar um apoio com segurança. E, por 

sorte, o bispo da época era diretor ou... não sei como é que se chamava, da Universidade 

Católica de Minas, e aí ele disse: “Não, deixa as meninas irem para a universidade, deixa fazer 

sociologia”. Aí ela ganhou uma moral muito grande para discutir com meu pai. E também não 

adiantou muito, não, porque ele dizia: “Não, aqui em casa, quem manda sou eu, não é bispo”. 
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Mas ele impôs uma condição, e a gente resolveu seguir, e a condição era: “Então, vocês também 

fazem concurso para ser professora primária”. E fizemos. E eu, pelo menos, comecei a vida 

como professora primária. Minha irmã, acho que nem chegou a dar aula. 

 

C.C. – Mas, em Belo Horizonte, você estudou em que colégio? 

 

M.P. – No Colégio Pio XII, que era um colégio salesiano. Eu digo assim: o colégio era, em 

termos intelectuais e em termos acadêmicos, extremamente competente. Tanto que muito 

poucas pessoas que tentaram o vestibular na época, não foram aprovadas, tendo saído do Pio 

XII. Então era, por um lado, uma coisa... Intelectualmente, era um bom colégio, mas 

extremamente conservador, do ponto de vista de... 

 

C.C. – Dos costumes. 

 

M.P. – Do ponto de vista de costumes, era extremamente conservador. E a minha mãe tinha 

estudado no Colégio Salesiano a vida toda, então, ela tinha uma relação de afetividade muito 

grande com o colégio, com a instituição, com as freiras. Então era mais ou menos algo que, 

nesse momento, coincidia com as pretensões do meu pai, que não via, também, as meninas... 

as filhas estudando em outro lugar que não fosse um colégio católico. 

 

C.C. – Mas você fez vestibular para a Católica em Belo Horizonte? 

 

M.P. – Não. Fiz vestibular para a UFMG. Eu estou falando... Eu estava dizendo... Você 

perguntou onde eu estudei, mas eu pensei que fosse no secundário. 

 

C.C. – Sim, sim. 

 

M.P. – Eu estudei toda a minha vida, do primeiro ano ao terceiro normal, no Colégio Pio XII. 

 

C.C. – Mas você mencionou, eu acho, que o bispo era também diretor da Universidade Católica. 

 

M.P. – Por acaso, ele era diretor da Católica... 
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C.C. – Eu pensei que você estivesse falando... 

 

M.P. – ...o que deu a ele uma abertura para ser uma pessoa totalmente favorável à universidade, 

que mulheres cursassem a universidade, já naquela época. Mas o vestibular, eu fiz para a 

UFMG. 

 

C.C. – Você fez no final de... 

 

M.P. – Eu fiz em 1963. Nessa época, o curso de sociologia... 

 

C.C. – Começou em 1964? Ou começou...? 

 

M.P. – Não. Eu já comecei em 1963. Eu fiz em 1962, portanto. Em 1963... 

 

C.C. – Entrou. 

 

M.P. – Espera, porque a história é complicada. Eu comecei em 1963, e lá ainda funcionava 

numa Escola... A sociologia funcionava na Escola de Ciências Econômicas (Face), era em 

conjunto com a ciência econômica. Mas, na verdade, eu só fiz o primeiro ano e parei. Então, a 

minha formação é uma formação de... em termos temporais, ela tem dez anos de... eu poderia 

dizer de atraso, para ser mais rápida, porque, em 1963, eu fiz o primeiro ano e parei. E parei 

numa perspectiva assim: eu me casei... Meu marido, eu conheci também na sociologia, nas 

ciências sociais. Só que ele não ficou, ele parou antes de mim; depois fez um outro vestibular, 

para direito, acabou fazendo direito, se formou em direito. Jamais foi advogado. Ele é professor 

também, como eu, aposentado, aqui na UnB, mas na comunicação. A área de atuação 

profissional dele sempre foi comunicação, mesmo antes de ser professor. Ele trabalhava com 

publicidade, trabalhava em agência. Então, advocacia, ele nunca fez. Mas aí eu me casei e logo 

tive filho. Então, foram dez anos, mais ou menos, até que eu me dissesse: “Bom, agora eu volto, 

volto de qualquer forma, vou recomeçar”, porque depois de dez anos. E aí recomecei. Aí o 

curso já tinha se... 
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C.C. – Não tinha a possibilidade de você, tendo filho, depois de um ano, voltar? Eu pergunto 

porque, em entrevistas com mulheres que eu faço, a questão da maternidade e vida acadêmica 

aparece muitas vezes. Vamos dizer, as mais novas, agora, é já no doutorado, e como é que isso 

modifica a vida. No teu caso, você estava no primeiro ano. 

 

M.P. – Acho que, no caso, foi... Talvez, como você diz, acho que hoje... se fosse hoje, isso não 

teria se colocado. Naquela época, foi muito uma coisa... E, além do mais, eu acabei tendo um 

filho depois do... Os dois primeiros foram um depois do outro – um intervalo mínimo, de um 

ano e dois meses, entre meu primeiro e meu segundo filho. Então foi uma coisa... eu acho que 

talvez não tanto pensada. Ela foi acontecendo. Ela foi acontecendo. 

 

C.C. – Mas, vamos dizer, o natural, o esperado é que você cuidasse dos filhos e da família. Ou 

não? 

 

M.P. – Pois é, eu nem sei se esse raciocínio chegou a ficar muito claro na minha cabeça. Acho 

que foi sendo assim, foi sendo assim... Só que também, e aí eu vejo isso agora, com o recuo do 

tempo, a vontade não tinha passado, a vontade de voltar para a universidade. Então, acho que 

isso foi ganhando proporções maiores, até que, a um dado momento, eu disse a mim mesma: 

“É agora. Eu vou voltar”. 

 

C.C. – Mas o seu marido, naquela época, ele era, vamos dizer, conservador como seu pai 

[inaudível]? 

 

M.P. – Não! Como meu pai... 

 

C.C. – [Inaudível] da família? 

 

M.P. – Não. Como meu pai, realmente era uma coisa que era impossível. Acho que ele achou 

muito bom. O que eu posso dizer é que... Foi uma coisa que foi mais ou menos de comum 

acordo e ele achou que era uma boa. Mas, ao mesmo tempo, quando eu também me decidi a 

voltar, foi uma decisão da qual ele me apoiou. Só que aí foi... Eu consegui voltar... Foram dez 

anos. Então, foi em 1962... [Foi] em 1972 ou 1973, por aí. Em 1973. 
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C.C. – No seu Lattes, está aqui 1972, a graduação começou, mas aqui na UnB já 

 

M.P. – Não, não. 

 

C.C. – Em Minas, também? 

 

M.P. – Tudo na UFMG. 

 

C.C. – Ah! Você começou... 

 

M.P. – Tudo na UFMG. Minha graduação inicial, esse primeiro ano, em 1963, foi lá, e depois, 

então, eu parei dez anos, e quando eu voltei, ainda foi... o primeiro ano ainda foi em Minas. Só 

que, nesse momento, meu marido estava... ele foi convidado e estava se mudando para Brasília, 

para ser professor na UnB. Tinha um grupo de Minas aqui na Faculdade de Comunicação – na 

época, era um departamento –, e o departamento estava recém-começando, e eles... Tinha uns 

três ou quatro professores mineiros, que aí acabaram convidando e ele veio, aceitou. Inclusive, 

nesse ano, ele... Eu fiquei. Como eu já estava lá, meus filhos também estudando, eu passei o 

segundo semestre do ano de 1973, no caso, em Minas, e ele já aqui dando aula no Departamento 

de Comunicação, ainda sem nenhuma pós-graduação. Ele tinha a graduação, e era uma 

graduação em direito. Mas era um momento... Mas com muita experiência na área, experiência 

de trabalho, porque todo o trabalho dele sempre foi nessa área de comunicação, de agência de 

publicidade, trabalhou também na revista Realidade por um tempo. Então, quando ele veio, foi 

um pouco nessa perspectiva. Logo em seguida, ele começou a fazer um mestrado aqui. Eu 

conto um pouco dessa história porque ela está muito ligada à minha. Depois do mestrado, 

obviamente, a intenção foi fazer um doutorado. Não existia doutorado em comunicação no 

Brasil – não era por aqui; era no Brasil. Então, na verdade, ele pleiteou uma bolsa do governo 

canadense, e essa bolsa foi concedida. Nesse momento, eu tinha acabado a minha graduação 

aqui, porque o último ano, então, foi aqui na... Nem chegou a ser um ano inteiro. Eu me 

transferi, faltavam algumas disciplinas. Aí foi todo esse desencontro de um sistema seriado 

para um sistema de crédito, para um sistema de pré-requisitos. E ele pleiteou esse doutorado e 
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eu falei: “Bom, então, nos transferimos, vamos todos, vou fazer meu mestrado em Montreal”. 

Tinha recém-começado o mestrado. Não sei se eu conto essa história. Mas, enfim... 

 

C.C. – Começado o mestrado aqui na UnB? 

 

M.P. – Comecei aqui na UnB, numa época em que o professor Gláucio Ary... 

 

C.C. – [Gláucio Ary] Dillon Soares. 

 

M.P. – ...tinha voltado dos Estados Unidos e veio ser coordenador da pós-graduação aqui. 

Então, na verdade, ele ficou meio bravo comigo, quando eu disse para ele: “Olha, estou indo 

para o Canadá”. Porque ele tinha feito uma seleção a dedo. Foi um ano em que passaram cinco 

pessoas, na seleção de mestrado. E, dessas cinco, uma disse para ele: “Eu vou para o Canadá”. 

Ele ficou bravo e, realmente, meio que desqualificou um pouco a universidade e tal. Aí eu fui. 

A outra dificuldade nessa minha ida foi um problema ligado à bolsa. Eu fazia o mestrado aqui, 

fui para o CNPq e Capes tentar uma bolsa para o Canadá. Impossível. E aí é outra coisa que eu 

digo: minha área não é gênero, não tenho nenhuma formação em gênero enquanto tal, mas, ali, 

se eu puder fazer de novo, quase em forma de... anedótica, foi uma discriminação, levando em 

conta gênero. Porque eu fui para as agências e o que eles diziam? “Ah, não, você já fazendo o 

mestrado aqui; não tem por que ter uma bolsa para fazer fora.” E aí a minha explicação era: 

“Não se separa uma família de seis pessoas”. Nesse período, entre minha primeira conversa 

com você e a última agora, eu tive mais dois filhos, então, são quatro filhos. Aí eu disse: “Não 

se separa uma família de seis pessoas e não existe doutorado em comunicação no Brasil, o que 

justifica a saída do meu marido”. Bom, uma das respostas que eu tive, que foi no CNPq, não 

foi na Capes, foi: “Olha, isso não te ajuda muito, porque, das mulheres que vêm pedir bolsa” – 

presta atenção –, “90% estão fazendo sociologia”. Não. “Noventa por cento pedem para 

acompanhar o marido. Dessas 90%, 99 fazem sociologia.” Eu tive que ouvir isto. Então, fomos 

para o Canadá sem bolsa. Quer dizer, ele tinha a bolsa do governo canadense, que era uma 

bolsa boa, porque o Canadá, naquela época, era absolutamente desconhecido. O que se sabia 

do Canadá era que era gelado e que tinha a Polícia Montada. Ninguém sabia mais quase nada. 

Então era uma forma de incentivo que o governo canadense dava, ter uma bolsa que era 

razoavelmente boa, inclusive com auxílio para vestuário de inverno. Coisas que... E a outra 
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coisa é que a gente... No caso, meu marido disse: “São seis pessoas. Eu não tenho dinheiro para 

pagar a passagem”. Eles pagaram as seis passagens. Então isso foi, realmente... Foram 

facilidades que nos permitiram sair daqui, porque sem a minha bolsa... E com um detalhe 

adicional: a política, na época, do reitor da época, que era um reitor extremamente complicado 

e polêmico... 

 

C.C. – Era o Azevedo? 

 

M.P. – Era o Azevedo. 

 

C.C. – O Gláucio conheceu muito bem. 

 

M.P. – Era uma época que ninguém saía com 100% de salário, para fazer pós-graduação. Então, 

era 60% do salário e, de novo a brincadeirinha, mulher valia 15%, cada filho valia 10%, desde 

que não ultrapassasse 80%. Porque, com os meus quatro filhos, a gente já ia para cento e alguma 

coisa. Então, foram essas as condições nas quais a gente saiu, num período em que a inflação 

era galopante, portanto, esse salário da UnB cada dia chegava menor, e eu não tinha bolsa. 

Então foi um período complicado, foi um período difícil. 

 

C.C. – Mas, lá em Montreal, vocês ficaram muitos anos? 

 

M.P. – Nós ficamos três anos, inicialmente. Voltamos, depois, por um ano, mas aí em outras 

condições. Aí o Sérgio... Vou parar de dizer “meu marido” e dar um nome a ele. Sérgio já tinha 

concluído o doutorado e foi num programa de professor convidado, uma coisa de um ano. Foi 

um período no qual eu avancei um pouco mais a minha tese – porque eu fiz o mestrado muito 

rápido, e depois, os créditos do doutorado. E aí a gente teve que voltar. E eu não tinha nem a 

escolha de não voltar, de ficar mais um pouquinho, porque, sem bolsa, não tinha como. Na 

verdade, entre o meu mestrado e o doutorado, houve uma mudança na política do governo 

canadense que iria inviabilizar totalmente o meu doutorado. Porque, como era a época da 

Guerra do Vietnã, um período complicado, tinha muitos, muitos jovens americanos indo para 

o Canadá, um pouco na perspectiva de escapar da guerra, e o governo canadense estava com 

um problema: como tentar coibir um pouco isso. Mas qualquer medida que fosse direcionada 
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poderia ser diplomaticamente complicado. Então, nesse período, houve uma majoração nas 

taxas das universidades, que, para não configurar nada específico, atingiu todos os estudantes 

estrangeiros. E foi uma coisa muito volumosa. Ou seja, do meu mestrado para o doutorado, o 

mestrado era numa faixa de 85 dólares canadenses por trimestre, e ia passar para alguma coisa 

próximo a 700. Então, totalmente inviável. Coincidiu essa mudança com uma vinda do Sérgio 

aqui. Porque era uma prática do governo canadense: a um momento x, eles devolviam o 

candidato ou o estudante para uma pesquisa de campo ou alguma coisa assim, para não perder 

o vínculo com o país de origem. Então, nessa volta dele, ele fez uma nova investida nas 

agências, explicou a situação, e aí eu consegui uma... Não foi uma bolsa, mas eu consegui da 

Capes que me pagasse as taxas na universidade. Então, isso... 

 

C.C. – Já era uma grande coisa. 

 

M.P. – ... já permitiu fazer o doutorado. Porque senão teria sido inviável. 

 

C.C. – Agora, e o mestrado e o doutorado lá, a parte acadêmica, o tema, orientador...? Fazia 

curso? Como é que foram esses...? Quase dez anos, juntando o mestrado e doutorado, não é? 

 

M.P. – É. Porque, na verdade... Foi seguido. O mestrado, eu comecei no início de 1978; no 

final, eu estava com a dissertação pronta. E inclusive foi uma certa dúvida: vou me candidatar 

ao doutorado ou não vou? Mas o Sérgio ainda ficava lá mais um ano e meio, quase dois, e aí 

eu disse: “Vou fazer o doutorado; não vou ficar passeado na cidade por um ano e meio”. E aí 

foi... Na verdade, o meu orientador foi o mesmo, de mestrado e doutorado, coisa que algumas 

vezes eu até desaconselho aos meus alunos que fazem isso, às vezes comigo ou às vezes com 

outros, mas ele era uma pessoa que me deixava mais segura, em termos da sensibilidade para 

as questões ditas, naquele momento, ligadas ao subdesenvolvimento. A gente ainda estava 

naquele período de uma terminologia desenvolvimento e subdesenvolvimento. E, além disso, 

eu fiz um pouco o périplo dos professores, na época, depois que eu cheguei, e um ou dois me 

disseram: “Não, fulano é especialista em América Latina”. Aí eu fui ver. E um deles me disse: 

“É, eu sou especialista em América Latina, mas Brasil é outra coisa”. Então eu me dei conta 

que não ia ser em termos da especialidade do orientador que eu iria melhor me adaptar. Aí vi 

um pouco isso, essa coisa da sensibilidade. Ele era um tunisiano, que tinha, na época, alguns 
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orientandos, como um que ficou até bem amigo meu e que tem uma ligação forte com o Brasil, 

que é muito possível que você conheça, que é o Daniel dos Santos, que é um sociólogo, mas é 

criminologista, está na Universidade de Ottawa. Por intermédio dele, também, eu tive esse 

contato maior com o meu orientador. Então eu fiz a dissertação de mestrado muito rápido e 

comecei o doutorado. Mas daí o Sérgio tinha que voltar. E eu, sem bolsa, sem nada, voltei 

também. Isso atrasou muito a conclusão do meu doutorado. Porque, quando eu voltei, eu tive 

que trabalhar. Até então, eu tinha feito... A minha incursão no mercado de trabalho era como 

professora primária, naquela época lá, seguindo a exigência do meu pai, lá em priscas eras, mas 

durou muito pouco, porque, de fato, era uma coisa que me deixava muito insatisfeita. É muito 

engraçado, porque é quase contraditório, dizer que uma pessoa que teve na vida acadêmica 

intelectual a vocação... Porque eu não tenho nenhuma dúvida para dizer que a sociologia e a 

instituição universitária é para mim uma vocação. Mas isso era totalmente incompatível com a 

escola primária. Eu era muito infeliz. Inclusive, logo eu consegui uma licença. Depois, quando 

eu vim para Brasília, aí eu estive parada mesmo e desisti. Mas, na volta, eu precisei trabalhar. 

Voltando de Montreal, eu tive que trabalhar. 

 

C.C. – Voltaram para...? 

 

M.P. – Brasília. Porque o Sérgio já era professor aqui. Ele já tinha saído... Ele fez o mestrado 

aqui, na primeira turma de mestrado em comunicação aqui, ele foi da primeira turma. E aí 

voltamos e eu fui trabalhar no MEC. Outra insatisfação, a burocracia... 

 

C.C. – Em que função, no MEC? 

 

M.P. – Bom, em algumas péssimas e outras mais ou menos. A pior de todas foi a de... a porta 

de entrada. Eu fui trabalhar na merenda escolar, como técnica em... E quando eu disse que era 

socióloga, no meu primeiro emprego, a pessoa que me contratou, o recursos humanos, disse: 

“Olha, não bota isso aí, não, porque é pior para você; põe técnica em assuntos educacionais, 

porque seu salário vai ser um pouquinho melhor do que se você botar que é socióloga”. Acho 

que nem tinha regulamentação, então... Bom, então, fiquei trabalhando na merenda escolar, 

uma coisa muito burocrática e que, além disso, é aquela coisa bem weberiana, sine ira et studio. 

Isso, ali, na minha cabeça, ficava... Era uma coisa que eu fazia sem nenhuma paixão, sem 
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nenhum amor. Mas foi crescendo o desgosto, porque era um serviço... uma tarefa de total 

burocracia. Depois eu tive uma fase melhor, que foi no Inep, trabalhando com projetos de 

pesquisadores. Aí foi na área de educação, mas um pouco melhor. Do Inep, eu fui para um 

programa que foi... Não sei se você ouviu falar dele. A sigla era Paru – Programa de Avaliação 

da Reforma Universitária, que foi aos... Não sei se aos 10 ou 12 anos da reforma universitária, 

o MEC montou um grupo para avaliar esse programa. E a gente, o grupo, conseguiu a façanha, 

na época, de descontentar o MEC e a comunidade acadêmica. Então era brilhante, porque, para 

a comunidade acadêmica, o Paru era alguma coisa que respondia às demandas e às exigências 

do MEC; para o MEC, a gente estava devagar, o programa não rendia, não era bem o que eles 

queriam. Então foi uma coisa complicada. Mas, também, essa parte do MEC, a parte final do 

Paru ficou a critério... Esse programa mudou de coordenação, mas, na última fase, ele estava 

na Capes, ficou a critério... a responsabilidade foi na Capes. E daí que quando... Em uma das 

minhas voltas a Montreal, quando meu marido voltou para fazer esse programa, porque aí ele 

foi como professor, então eu consegui que a Capes, nessa época, transformasse o meu salário 

em... Não sei se chamo bolsa, mas, enfim, um subsídio. Foi a única época que eu tive algum 

recurso vindo das instituições de apoio e de financiamento. E aí fiquei no MEC. Mas meu local 

de origem ainda era o Inep. Então, quando eu voltei, eu consegui uma requisição da UnB, aí o 

Inep permitiu a minha vinda como requisitada e eu fiquei trabalhando como professora 

substituta, assim, logo depois que eu acabei... 

 

C.C. – Nas Ciências Sociais? 

 

M.P. – Na sociologia. Na época, era ainda ciências sociais; o departamento era conjunto, 

antropologia e sociologia. E aí, por intermédio da professora Vilma Figueiredo, que foi minha 

orientadora de trabalho final de graduação aqui e uma pessoa com quem eu sempre tive uma 

afinidade acadêmica muito, muito grande, a Vilma sugeriu que eu fizesse essa demanda para 

vir. Porque eu comentava com ela da minha insatisfação. No final do meu período no MEC, 

antes de terminar a tese, eu acabei pedindo uma licença sem vencimento, porque eu me dei 

conta de que a única chance de sair daquela vida que tanto me desgostava era acabando a tese. 

Não tinha outra alternativa. Então, fiz uma... Lembro que, nessa época, meu marido me ajudou 

muito, porque era mais objetivo que eu. Ele me dizia: “Quanto tempo você precisa para o 

primeiro capítulo? Quanto para o segundo? Quanto...? Como é que nós vamos organizar essa 
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sua...? Então você vai ter que pedir uma licença sem vencimento”. Aí fizemos essa organização 

temporal da finalização da tese. E logo depois eu vim para a UnB, como requisitada. No ano 

seguinte, eu fiz um concurso de professora substituta e, em 1987, eu fiz o concurso definitivo, 

como adjunta. 

 

C.C. – Aí você já tinha defendido o doutorado? 

 

M.P. – Aqui, sem defender o doutorado, não tinha a menor chance. Quando eu vim como 

requisitada, eu já estava com o doutorado feito. Meu doutorado, eu acabei em 1986. Então, foi 

um pedacinho desse tempo como requisitada; depois, um concurso temporário como substituta 

e, em 1987, eu comecei como professora do quadro, professora adjunta. 

 

C.C. – Stela, só um parêntese, uma curiosidade. Nesse período que você foi para o Canadá com 

a família inteira, como é que ficou a relação com a tua família? Eles visitavam? Ou não? Você 

vinha de vez em quando? 

 

M.P. – Quando? 

 

C.C. – Quando você foi para o Canadá. 

 

M.P. – Não, a família sempre foi inteira. 

 

C.C. – Mas seu pai e sua mãe. 

 

M.P. – Ah! Meu pai e minha mãe? Meu pai tinha morrido... Meu pai morreu muito cedo, com 

58 anos, muito, muito cedo. E minha mãe ia, sim. Ela foi... Aliás, ela teve uma experiência... 

Porque essa minha irmã que era gêmea comigo, bem mais cedo do que eu, ela resolveu... Ela 

já fez o mestrado fora do Brasil. Ela foi para o Chile, fez mestrado na Flacso, na época que o 

Gláucio era o coordenador. Inclusive, quando ele chegou aqui, ele me confundiu com ela, 

pensou que era ela que estava aqui na UnB. E eu não conhecia o Gláucio, então, eu só recebi o 

abraço e depois me expliquei. Mas eu estava chegando de uma volta à academia, depois de dez 

anos fora, então, eu não sabia que era ele. E eles, lá no Chile, eles tiveram uma relação de... 
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Ela não chegou a ser orientanda dele, mas eles tiveram uma boa relação de academia e tal. E 

também foi lá que ela acabou conhecendo o marido dela, e foram para a França. Porque, nessa 

época, o marido dela já fazia um ano na Flacso, um ano em Paris, onde ele era professor e 

também era do Laboratório de Organizações Sociais. Então ela ficou esse tempo no Chile e 

depois foi para a França. E, depois que eles saíram, foram morar na Argentina. Então, moraram 

um tempo na Argentina. Então a minha mãe já estava acostumada com essas idas para fora. 

Porque todo o período que minha irmã esteve fora, ela visitava, ia, ficava. Para te dizer algo, 

meu pai, mesmo tendo morrido muito cedo, ele nunca saiu de Minas Gerais. Nunca. E era por 

livre e espontânea vontade. Ele dizia: “Não viajo. Não gosto de viajar, não quero”. Então, 

enquanto ele foi obrigado, por problemas de trabalho, a ser deslocado – porque os coletores 

eram transferidos de um local para o outro –, ele correu um pouco o interior mineiro. Mas foi 

só. Ele não gostava de viajar. E por mais que as filhas dele... ele tivesse toda essa... era um 

ciúme, eu diria, uma coisa quase doentia, a minha mãe tinha uma vida, para a época dela, 

absolutamente livre. Ela viajava, ela saía. Ela dizia: “Eu quero ir para tal lugar”. Ele dizia: 

“Tudo bem, nenhum problema”. Ela viajou muito. Viajava com o pai dela, que, diferentemente 

do marido, gostava de viajar, e a minha avó não gostava muito. Então, os dois saíam muito 

juntos, faziam estação de águas... Nisso daí ela... O pai foi uma companhia, para ela, bem 

melhor, nesse sentido, do que o marido. Mas ela ia muito. Ela foi ao Canadá várias vezes, foi 

visitar e tal. A separação, em relação a ela, foi muito difícil para mim, porque a gente era 

realmente muito ligada. Com a minha irmã, eu tive que me... Eu tenho uma irmã mais nova, 

que mora aqui em Brasília, que, aliás, veio junto com o meu marido. Quando ele veio, ela disse: 

“Eu vou também”, e aí, até eu chegar, ficaram os dois morando numa casa aqui na Colina. Não. 

Na 107 Norte, que também era da Universidade de Brasília. Então a relação com a família foi 

assim. Eu sempre tive uma ligação muito forte com essa minha irmã gêmea, muito forte mesmo. 

Mas numa época que a gente tinha muito pouco dinheiro, o Sérgio e eu, por conta de todas 

essas... Então eu fui poucas vezes visitá-la. Em Paris, durante todo o tempo que ela morou lá, 

eu nunca fui. A única vez que nós estivemos juntas em Paris foi quando ela estava doente, 

porque aí eu fui para ficar com ela. Bom, mas fui à Argentina. No Chile, onde ela morou muito 

tempo, eu não cheguei a ir. E a minha irmã mais nova, essa não viajou muito, não. Ela viajava, 

depois teve um pânico de avião, não sei o que aconteceu, nunca mais [viajou], e agora viaja 

mais do que todo mundo. Mas, então, a relação com a família foi boa, nesse sentido, deu para... 

Minha sogra também foi nos visitar, então, deu... 
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C.C. – Agora, Stela, falando um pouco dos teus temas, porque você falou que no Canadá tinha 

essa questão do desenvolvimento e subdesenvolvimento, temática rural. 

 

M.P. – Mas não foi bem... Eu fiquei muito mais ligada à sociologia rural; talvez por essa... 

Iniciando por essa questão de desenvolvimento e subdesenvolvimento. Mas era mais no sentido 

de que eu tinha feito a minha... Um dos trabalhos... Aliás, não foi a dissertação da graduação, 

mas um dos trabalhos que eu tinha feito sob a orientação da Vilma e que tinha me deixado 

particularmente interessada tinha sido junto aos trabalhadores informais da construção civil, 

aqui em Brasília. Então, ao propor meu projeto de mestrado e doutorado... No mestrado, eu 

avancei um pouco mais nessa perspectiva aí de desenvolvimento e subdesenvolvimento, mas, 

no doutorado, eu concentrei muito mais na questão rural, e nessa mesma linha, mas numa 

perspectiva que eu acho que talvez a gente possa dizer que estava bem na moda na época, que 

era a questão do espaço, ou do lugar do campesinato, da pequena produção, no contexto de um 

aprofundamento do modo de produção capitalista e da inserção do capitalismo na agricultura, 

inicialmente; na agroindústria, no agro, de um modo mais abrangente. Então foi um pouco uma 

perspectiva de pensar: “Bom, já que eu vi um pouco da questão urbana, vou aprofundar essa 

perspectiva na área rural”. Era muito uma linha de... uma linha teórica bastante articulada ao 

marxismo. Isso, na época, o meu orientador era marxista, era realmente... Não só marxista em 

termos teóricos, mas como ele tinha uma atuação... não vou dizer militância, mas enfim, num 

período em que havia muita perseguição política, então, ele teve sempre muita disponibilidade 

para ajudar intelectuais com problemas de política a irem para o Canadá. Então foram vários 

os intelectuais que ele ajudou a entrar no Canadá. E essa perspectiva do subdesenvolvimento e 

desenvolvimento era alguma coisa que... da perspectiva marxista... eu acabei ficando com ele, 

porque achei que tinha mais sentido, a ver com o que eu estava fazendo. E muito essa ideia de 

pensar o espaço, o lugar da pequena produção, do campesinato nesse contexto. Eu lembro que 

eu tive um choque, assim, teórico, num determinado momento... Isso eu também comento no 

meu memorial. A um dado momento, eu parei e disse a mim mesma: “Escuta, isso é 

funcionalismo. Está querendo saber o papel, a função da pequena produção? Isso é 

funcionalismo”. Dá aquele... Para uma estudante de doutorado, ainda fora do Brasil, com pouca 

interlocução... Porque não eram muitos interlocutores que eu tinha lá. Aí deu aquele susto e... 

A sorte é que esse susto acabou não virando uma paralisia. Foi algo que eu acabei me 
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resolvendo dizendo a mim mesma o seguinte: “E daí? Qual é o problema? Acho que um 

sociólogo que se preza não tem que ter nenhum pudor de pensar que lugar, que espaço, que 

função ocupa”. E aí, nessa medida, eu fui relativizando os ismos, eles foram ganhando uma 

dimensão um pouco mais tranquila para mim e a tese foi embora nessa direção mesmo, de 

pensar o espaço, inclusive fazendo um pouco uma análise crítica da perspectiva marxista de 

que um dia a pequena produção tenderia à universalização do trabalho assalariado, que, 

portanto, enquanto campesinato, tenderia a desaparecer. Aí trabalhei um pouco as ideias de 

crítica à razão dualista; a perspectiva de que em uma base pobre de acumulação... Aí acho que 

o texto do Chico de Oliveira foi um texto importante. Em uma base pobre de acumulação, você 

reservar alguns setores a serem unicamente trabalhados com base na mão de obra, para a 

tecnologia se concentrar em outros setores, que, no nosso caso, era o setor industrial, acabava 

dando um dinamismo para essa interação, e não uma leitura como se o setor rural fosse o setor 

atrasado, a impedir o avanço e o desenvolvimento do setor industrial. Então foi um pouco por 

aí nessa direção que o doutorado acabou acontecendo. E aqui no Departamento de Sociologia, 

na volta, a sociologia rural, muito por intermédio e em função do trabalho desenvolvido pela 

professora Vilma Figueiredo, era uma área muito forte. Não só porque os investimentos em 

pesquisa puderam acontecer... A Vilma tinha uma coordenação que também era voltada para a 

área... para as agências de fomento e de pesquisa, que permitiu que a gente tivesse recursos e 

que muitos alunos fizessem suas teses e dissertações nessa área rural. Eu insisto em mencionar 

o nome da Vilma porque, de fato, ela é uma pessoa que, na minha vida, na minha trajetória 

acadêmica, foi muito importante, em duas direções. Com a Vilma, eu aprendi, digamos, uma 

coisa que eu gosto de dizer, repetindo o que ela disse, o que é a boa sociologia. E, além disso, 

a Vilma tinha um olhar institucional, que poucas pessoas têm e que, hoje, cada vez se tem 

menos, se encontra menos. Hoje, sobretudo... Sem crítica, mas é uma realidade. Acho que os 

mais novos, talvez porque o mercado trabalhe mais competitivo, porque é tudo mais difícil, o 

olhar é um olhar mais individual e individualista. E a Vilma sempre foi uma pessoa que buscou 

essa famosa construção institucional. 

 

C.C. – Individualista no sentido de se dedicar mais à sua agenda de pesquisa, seus orientandos, 

seu núcleo? Seria isso? 
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M.P. – Não só isso como a participação nas agências. A Vilma teve cargos de direção e prêmio 

na Capes, no CNPq, ela participou, junto com o Gabriel Cohn, da primeira diretoria da 

revitalização da SBS, que foi uma... [depois de uma] parada, naquele período mais difícil da 

ditadura. Aconteceram dois congressos e depois ficou praticamente inviabilizado, e foi aqui 

em Brasília, a retomada, foi aqui em Brasília, na época que Gabriel Cohn e Vilma foram os... 

Ele era o presidente, e ela, a secretária executiva. Foi a revitalização. Isso foi em 19971. Eu 

sou... Diferentemente do Roque, eu sou péssima em termos de datas e memórias, mas isso daí 

está muito recente na minha cabeça porque nós, a Universidade de Brasília e o Departamento 

de Sociologia, acabamos de sediar, em julho passado, a SBS, que, portanto, voltava a Brasília 

30 anos depois. Mas, em 1997, a SBS aconteceu aqui, também. Então, ao todo, o processo 

foram 30 anos, mas 20 anos entre a última SBS, em 1997, que foi aqui, e essa de agora, na qual 

eu acabei sendo presidente do congresso. Carlos Benedito Martins era o presidente [da SBS], 

e é ainda, porque ele foi reeleito agora, e eu fui presidente desse congresso. Mas a SBS... A 

minha narrativa está um pouco atabalhoada, mas ela vai ao ponto que a minha memória vai 

recuperando coisas. De todas essas agências... instituições, porque a SBS não é uma agência, 

mas dessas... 

 

C.C. – Associação. 

 

M.P. – Sobretudo as associações científicas. A SBS sempre foi, para mim, a associação do 

coração. Isso foi uma coisa que aconteceu. Quando a Vilma fez, junto com o Gabriel, esse 

congresso aqui, eu estava chegando como professora substituta ou recém-nomeada já como 

professora adjunta, e aí assinei essa lista de filiação com muito orgulho. E, a partir daí, eu 

sempre tive alguma relação. Mas depois, na época do Sérgio Adorno como presidente, aí eu 

participei da diretoria e fui ficando mais... 

 

C.C. – Depois foi vice-presidente, de 2001 a 2003. 

 

M.P. – Fui vice-presidente na gestão do Tom2. 

                                                 
1 Na verdade, Gabriel Cohn presidiu a Sociedade Brasileira de Sociologia (SBS) em 1986 e 1987. Durante sua 
gestão, em 1987, ocorreu o III Congresso Brasileiro de Sociologia, em Brasília. A cidade ainda sediou mais dois 
congressos da SBS, em 1997 e 2017. 
2 No período 2001-2003, o presidente da SBS era César Barreira. 
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C.C. – Do Tom? E depois, presidente, de 2003 a 2005. A primeira mulher presidente [da SBS]. 

 

M.P. – Foi. Isso realmente é uma coisa que me alegra muito, porque a SBS sempre foi uma 

coisa muito importante para mim. A importância que eu dou é porque eu acho que a associação 

científica, algumas com mais facilidade, outras com menos... Acho que a SBS sempre teve 

muitos problemas de recursos, de até hoje ter uma sede que é nômade, se a gente puder dizer 

assim... 

 

C.C. – Está lá em Porto Alegre... 

 

M.P. – É. E isso dificulta muito, por exemplo, a construção da memória. A gente já tentou 

várias vezes. Eu me lembro que eu, inclusive, quando fui presidente, tentei muito, e acho que 

não foi uma tentativa bem-sucedida. Porque o máximo que a gente consegue é arrebanhar o 

que cada um tem de documento e passar para o próximo presidente. O que eu acho que vai ser 

possível, em termos de fato mais institucionais, quando a SBS tiver uma sede mais fixa, que é 

o que a ABA tem, aqui em Brasília, já há algum tempo, eu acho que com amplo sucesso. Mas 

eu acho que uma sociedade científica, como eu disse, algumas com mais, outras com menos, 

ela, numa certa medida, a cada congresso ela dá um pouco o tom do que está acontecendo, do 

que são as prioridades, que demandas. Por exemplo, eu lembro, esse congresso que a Vilma e 

o Gabriel coordenaram era... ou foi o seguinte, no Rio, “Sociologia, Sociologias”3. Esse plural 

aí já indicando toda uma perspectiva teórica de pensar uma sociologia sem determinismo, sem 

unidimensionalismo. E cada uma delas foi... eu acho que teve um pouco essa perspectiva. Eu 

me lembro, quando eu fui presidente, o congresso lá em Minas tinha a ênfase na questão 

quantitativa, que era o ponto forte da UFMG, com os cursos de... 

 

C.C. – O curso de nações tardias. 

 

M.P. – Exatamente. E em seguida, em Recife, na época seguinte, foi chamando a questão para 

a questão da diferença, que eu inclusive dizia: “Eu fico muito feliz que o tema seja esse”. 

                                                 
3 Tema do congresso realizado em Brasília, em 1987. 
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Porque eu me lembro que, quando eu fiz a minha fala, não me lembro se de despedida ou de 

chegada na presidência, eu dizia que um dos desafios que a democracia teria que enfrentar era 

a questão de lidar com a diferença, e lidar com a diferença de uma forma que não se fizesse 

com que as minorias se sentissem acuadas, mas que essas minorias também não se impusessem 

às maiorias. Então, é uma dificuldade; é uma situação, eu acho, de... O limite é tênue, entre 

algo que nos oprime e algo que liberta; o que é o direito e o que são as demandas. E aí, no 

congresso seguinte, em Recife, foi a diferença, o tema do congresso. Então, acho que é um 

pouco uma coisa assim, as sociedades científicas captam e têm que ter essa sensibilidade para, 

sem se deixar colonizar pelo empírico, digamos assim, ter sensibilidade para pensar 

teoricamente questões que são candentes numa determinada época, num determinado 

momento. 

 

C.C. – Nesse teu período à frente da SBS, o que mais te ocupava? Era esse tema dos congressos, 

a definição do tema? 

 

M.P. – Era. Na verdade, o que... 

 

C.C. – Eu pergunto porque, por exemplo, colegas que foram presidentes da ABA, chega e tem 

que virar especialista em índio e quilombola, porque é chamado toda hora para depor, para... 

Tem uma questão, vamos dizer, política conjuntural que eu acho que é diferente, na SBS ou na 

ABCP. 

 

M.P. – É um pouco diferente. Até porque a ABA tem essa perspectiva do... o lado indianista e 

indigenista é mais demandado. No caso da SBS, as demandas são mais pontuais, ou melhor, 

são mais abrangentes, não são tão pontuais. E era muito... Foi um período em que, na verdade, 

eu não tive muita demanda, por exemplo, de instituições de governo para falar sobre. Era quase 

o contrário. Quando, aqui e ali, alguma coisa chamava atenção, a gente juntava um pouco 

opiniões, tentava ouvir a diretoria e dizia: “É o caso de a gente fazer um pronunciamento? A 

SBS deve se manifestar?”. Mas, por outro lado... Acho que aí tem um lado meu talvez um 

pouco conservador. Eu digo que sociólogo, quando envelhece, fica mais conservador, e eu 

estou só envelhecendo, então... Acho que uma das coisas que é importante ser preservada na 

SBS é a condição de associação científica. Ela não pode ser uma sociedade que se aproxime de 
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algo como um sindicato. É uma associação científica. Então, é um pouco dar, nesse sentido, na 

medida do possível, dar uma direção, dar um tom; é acolher demandas que sejam na área de 

pesquisa, de ciência; pensar determinadas lacunas que podem ser trabalhadas; criar, para isso, 

algumas comissões. Então, acho que o lado científico tem que ser preservado. Acho que isso 

daí é possível fazer. Eu digo que eu tenho muito mais demanda como estudiosa da área de 

violência do que como presidente da SBS. Sem dúvida nenhuma, teve muito mais. Mas isso 

me ocupou, sim, a preparação do congresso, essa coisa de... justamente isso, de ver o que é 

viável e o que não é viável; aonde que a SBS tem que se inserir; a relação da SBS com as 

agências, por exemplo, na época de troca de comitês assessores, então, até aonde vai a 

participação – a SBS tem um papel de aglutinar esses nomes e depois consultar a comunidade. 

 

C.C. – Organizar a área, não é? 

 

M.P. – É um pouco nessa direção. 

 

C.C. – Mas também, até lembrando a Vilma, que você mencionou, você também teve atuação 

nas agências, em comitê assessor... 

 

M.P. – Tive. 

 

C.C. – Aí é uma posição diferente, um lugar diferente do de presidente da SBS, embora esteja 

lidando, vamos dizer, com a área de sociologia. 

 

M.P. – É uma posição mais difícil.... 

 

C.C. – Tem a avaliação... 

 

M.P. – ...mais sofrida. Embora tendo clareza da necessidade de participar dessas agências, eu 

acho que nada me deu mais alegria do que o dia que acabou meu mandato no CNPq. Porque 

eu acho muito... É uma posição dolorosa, é uma posição difícil, é uma posição de... É avaliação, 

e avaliar programas tem uma dimensão; avaliar pesquisadores tem outra dimensão. Ambas são 

dimensões complicadas. A gente está inserido, porque, ao mesmo tempo, os nossos programas, 
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dos membros da área, estão sendo avaliados; ao mesmo tempo, nós, enquanto membros do 

CNPq, a gente também tem projeto de pesquisa, a gente também está inserido no sistema. Então 

são difíceis essas distinções entre participar de uma agência na condição de avaliador e, ao 

mesmo tempo, saber que está sendo avaliado. 

 

C.C. – Mas difícil em que sentido? De que desagrada mais gente do que agrada? Ou [porque] 

um programa é bem avaliado, o pesquisador ganha uma bolsa e cinco não ganham, são 

avaliados... É nesse sentido de gerar mais insatisfação na área? Ou na gestão mesmo, vamos 

dizer, dos comitês...? 

 

M.P. – Não, acho que mais a insatisfação. Os comitês, não. Eu tenho a impressão que os 

comitês têm conseguido, na esmagadora maioria, conviver com uma relativa coerência de 

opiniões. É claro que divergências existem. Durante os processos de avaliação, existem 

divergências. Mas, de uma forma geral, eu acho que os comitês têm trabalhado de uma forma 

tranquila. 

 

C.C. – Mas também tem uma diferença quando você faz parte de um comitê numa época em 

que está sobrando dinheiro, sobrando bolsas... 

 

M.P. – É claro. 

 

C.C. – ...e uma época em que isso fica escasso. 

 

M.P. – Aliás, isso eu acho que é um problema que, em alguma medida, vai ter que ser 

enfrentado pela comunidade; não é pelas agências. Porque as agências não vão enfrentar isso, 

mas acho que a comunidade científica tem que enfrentar. Já aconteceu, em períodos que eu 

estava no Comitê de Avaliação do CNPq, de a gente estar com uma demanda gigantesca sem 

um centavo de dinheiro novo, contando única e exclusivamente com abandono de bolsa por 

algum pesquisador que, por um motivo x ou y, não pôde renovar a bolsa; por uma ou outra 

morte... 

 

C.C. – A história de que bolsa de produtividade no nível 1, só se morrer alguém. 
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M.P. – Exatamente. 

 

C.C. – E é mais ou menos isso, não é? 

 

M.P. – É mais ou menos isso. É uma coisa um pouco triste de dizer, mas, como eu gosto de 

brincar, é igual aquela musiquinha, quem está fora não entra e quem está dentro não sai, do 

samba lá. É um pouco isso. 

 

C.C. – Há alguns anos atrás, ampliou um pouco. Eles conseguiram dinheiro e... 

 

M.P. – É. Mas, por exemplo, nessas épocas do comitê, você gasta para trazer esse pessoal todo 

para Brasília... Eu sei porque as reuniões eram... uma ou duas reuniões em conjunto, era um 

escândalo de gente, com um auditório cheio. Para avaliar o que, se não tinha dinheiro? Então, 

esse é um problema. Porque aí você sabe que têm projetos competentes, com condição de serem 

aprovados, e sem recurso. Então, isso daí é algo que me parece um impasse que em algum 

momento a comunidade vai ter que enfrentar talvez de uma forma um pouco mais veemente, 

em termos... Não sei muito bem como, também, fazer isso, porque... 

 

C.C. – É muito difícil. Agora, Stela, qual é a tua visão, tanto como professora e pesquisadora, 

mas depois, também, presidente da SBS, depois nas agências, sobre a área de sociologia? 

Porque você tem ciência política e antropologia, que são, vamos dizer, menores em termos de 

tamanho, mas... Não sei se estou errado em dizer mais organizadas. A impressão é que a área 

de sociologia é maior, até porque os programas de ciências sociais, em geral, acabam ficando 

em sociologia, mas mais... com uma cara menos definida do que a antropologia e ciência 

política ou RI, que está junto. Não sei se essa visão tem a ver ou não com a sua visão. 

 

M.P. – Não sei se eu comungaria exatamente com você, no sentido de dizer que não tem tanto 

um perfil. Acho que se poderia dizer o seguinte... 
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C.C. – De fora não parece tão claro, não é? Quer dizer, você tem, por exemplo... A sociologia 

tem uma tradição marxista muito forte, ainda, muito organizada, mas quando se olha 

principalmente programas de ciências sociais genéricos, que ainda não se especializaram... 

 

M.P. – Pois é. Então, primeiro, eu acho que essa vertente marxista não é mais uma vertente tão 

forte... 

 

C.C. – Como foi no passado. 

 

M.P. – ...como foi no passado, é claro. Agora, eu tenderia a dizer que, no caso da sociologia, 

eu não vejo como problema, eu vejo como uma condição. A sociologia é plural. Isso me parece 

que é alguma coisa que não é um demérito. A questão é poder fazer uma sociologia que seja 

competente, no sentido de se servir, digamos, do que existe disponível em termos de validação 

do conhecimento: métodos... Nessa medida, eu sou weberiana, nesse sentido de dizer: “Olha, 

não importa que você seja japonês ou chinês; você tem que ter em mãos um conjunto de 

instrumentos que permitam a outros avaliarem, no sentido de dizer: é pertinente, faz sentido, 

tem a ver, ou não”. Então, nessa medida, eu teria menos preocupação com a linha, no sentido 

de é marxista ou é funcionalista, ou é... e mais com que instrumental teórico-metodológico... E 

aí uma outra coisa que também me parece importante é que a sociologia não pode se esquecer, 

como já se preocupavam os nossos clássicos, de que ela é uma disciplina empírica. Então, este 

fato de ser uma disciplina empírica significa que a pesquisa tem que estar presente e que é na 

medida dessa articulação teoria-empiria que a sociologia pode avançar como disciplina, e aí, 

no caso, eu não tenho nenhuma dúvida em dizer: como disciplina científica que ela é. Acho 

que hoje não existe, do meu ponto de vista, não existe mais dúvida em dizer que a sociologia é 

uma área consolidada, e é uma área cientificamente consolidada. Que aqui e ali a gente encontre 

uma sociologia militante, digamos assim, boa e má ciência existe em todas as áreas. 

 

C.C. – Não, mas eu acho que eu não me expressei bem. Quando se fala da antropologia, da 

ciência política, acho que tem uma diferença para a sociologia, que é o fato de que sociólogo é 

uma profissão regulamentada; você tem a questão do ensino, do ensino também médio; você 

tem associações de sociólogos, como a SBS; você tem uma coisa, vamos dizer, ligada não 

apenas, como na ABA e na ciência política, mais ao mundo acadêmico universitário. Quer 
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dizer, você tem também uma quantidade de sociólogos que não fazem parte só desse mundo. 

Isso tem algum efeito na SBS? A Anpuh tem muito isso, também, em história, porque você 

tem uma base grande de pessoas que não estão necessariamente na pós-graduação e tal, mas 

que são historiadores. Como tem sociólogos... 

 

M.P. – Mas a SBS... Por exemplo, se você colocar em termos de SBS, a SBS tem uma exigência 

para a filiação, que é: pelo menos mestrado. Então, isso faz com que, do ponto de vista dos 

membros, a gente busque uma filiação com definição científica. Então, mestrado é o requisito 

mínimo para pleitear a entrada. O que eu acho que tem acontecido... Por exemplo, a história do 

ensino médio, a sociologia no ensino médio, abriu um espaço na própria SBS para discussão, 

para a criação de grupos de pesquisa. Isso vem acontecendo mais proximamente. No meu 

tempo de presidência, ainda não estava assim tão evidente essa... 

 

C.C. – O ensino de sociologia, não é? 

 

M.P. – É. Que é uma coisa muito polêmica. 

 

C.C. – É. E agora está ameaçada de sair, não é? 

 

M.P. – [Está ameaçada] de sair. Agora, eu às vezes tenho para mim que, da forma como a 

sociologia é dada no segundo grau, quase ousaria dizer, se eu não fosse ser massacrada pelos 

meus colegas, que é melhor não. Porque é matemático, é filósofo, é geógrafo ensinando 

sociologia, porque na época não tinha a quantidade suficiente. Hoje, até tem, mas, porque 

exatamente não tem essa regulamentação muito... acaba tudo sendo mais ou menos permitido 

e o pessoal de outras áreas tem feito ensino de sociologia no ensino médio. Eu tenderia a dizer 

que, na SBS, isso pode ser bom, se significar investir academicamente em o que é o ensino de 

sociologia como uma área de pesquisa. Usar o que é o ensino de sociologia no ensino médio. 

Vamos fazer pesquisa para entender isso. Isso daí, acho que não seria diferente de outras áreas 

de pesquisa. A SBS vai ter uma série de linhas de pesquisa diferentes: rural, urbana, violência, 

religião, emoção, tudo isso, e ensino médio. Nessa perspectiva, eu não vejo nenhuma diferença 

e não vejo como isso pode ser problemático. O que eu acho é que às vezes tem uma excessiva 

politização, e aí entram... muito de militância. Então eu tenderia a dizer que, quando entra uma 



 

24 
 

coisa militante, há um comprometimento da ciência enquanto tal. Mas isso pode acontecer com 

o ensino médio... 

 

C.C. – Continua sendo weberiana. 

 

M.P. – Continuo. Para o bem e para o mal. [riso] 

 

C.C. – Agora, eu queria voltar... Você fala... Eu estava lendo esse teu artigo, que é a organização 

do dossiê sobre violência, você fala dessa guinada para a reflexão sobre violência. Mesmo você 

já tendo escrito sobre isso, mas eu queria te perguntar como é que ela ocorre. Lendo aqui, 

parece muito organizado: você estuda lá a questão rural, violência no campo, aí vem para a 

cidade, violência na cidade. Não sei se essa é uma construção, se as coisas aconteceram 

realmente assim, gradualmente, ou se teve mais descontinuidades. 

 

M.P. – Acho que é uma conjugação de fatores. Acho que aconteceu, ao lado dessa coisa que 

me... Como eu comento aí nesse... Eu não sei em qual artigo você está. É o do dossiê sobre... 

 

C.C. – Isso. Do dossiê... da Sociedade e Estado. 

 

M.P. – ...sobre violência? 

 

C.C. – Sobre violência, em 2015. 

 

M.P. – Então. Acho que aí teve, realmente, isso que eu chamo uma insatisfação teórica. 

Naquela época da intensificação do processo de modernização, ou de agroindústria, de 

modernização conservadora ou que se dê o nome que se queira, mas que houve essa 

expropriação das populações rurais, a violência foi uma coisa muito intensa. E aí uma das 

coisas que eu comecei a perceber, que me deu uma certa insatisfação, foi isso, que era uma 

coisa descritiva. O sociólogo entrava nisso como denunciador. Ele faz a denúncia: violência no 

campo, violência no campo... De novo, meu marido é da área de comunicação. Eu digo, até 

com uma ponta de ironia, que ele às vezes nem gosta muito, eu digo: denúncia por denúncia, 

isso os jornalistas fazem melhor do que nós. Então, a sociologia tem que se contentar... Não 
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pode se contentar com denúncia; ela tem que avançar. Avançar significa buscar compreender, 

mais do que explicar. Explicar e compreender mais o que está acontecendo. Então foi um 

pouco... Eu digo que é uma conjugação de fatores porque, nessa época, eu tive a possibilidade 

de fazer um pós-doc. Foi quando eu fui para Paris morar... 

 

C.C. – Em 1995 e 1996. 

 

M.P. – Em 1995 e 1996. Eu tinha acabado, inclusive... Um ano e pouco antes, eu tinha feito já 

um número da Estado e Sociedade4 sobre violência. Foi a primeira vez que o tema foi tratado. 

E também eu falo que eu fiquei muito orgulhosa, porque foi a primeira vez que esgotou... a 

Estado e Sociedade teve a edição esgotada. Nunca... 

 

C.C. – Você fez, 20 anos depois, outro da Estado e Sociedade. 

 

M.P. – Não. Antes disso, em 2004, junto com a minha colega Lourdes Maria Bandeira, nós 

fizemos um segundo número – esse ela fez junto comigo – sobre violência, também. 

Organizamos um segundo. E aí foi, inclusive, quando a gente se disse: “Bom, dez anos depois 

e a questão não está ainda resolvida, ainda faz sentido fazer um dossiê sobre violência... uma 

revista”. Na época, era a revista toda; agora é mais em termos de dossiê. 

 

C.C. – Mas, quando você foi para Paris, você já estava com essa questão da sociologia da 

violência na cabeça? 

 

M.P. – Já. Foi uma coisa... Justamente, como eu disse, essa busca de tentar entender um pouco 

mais sobre violência, de uma perspectiva que fosse um pouco mais teórica do que só a 

denúncia, a denúncia, eu já vinha fazendo isso. Inclusive teve um livro, o último livro que eu 

organizei na área de rural, que foi ainda sobre sociologia rural, o meu próprio texto foi... Eu 

quase digo que foi a transição, porque foi falando sobre rural, mas já na perspectiva da 

violência. Então, eu me lembro que eu trabalhava um pouco a questão da tecnologia, de que 

maneira os camponeses eram expropriados da sua dimensão de saber e como isso daí podia já 

                                                 
4 Trata-se da revista Sociedade e Estado, que, na entrevista, é citada várias vezes com o nome invertido. 
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se configurar uma espécie de violência simbólica e tal. Então foi um pouco transição. E surgiu 

a possibilidade de ir para um pós-doc. E eu me lembro que nessa época, inclusive, meus 

contatos eram na sociologia rural. Então, eu fiz um pós-doc, e me candidatei para um centro, 

que era o Cevipof – Centro de Estudos da Vida [Política] Francesa... Ali cabia um pouco de 

tudo. 

 

C.C. – É parte da Sciences Po? 

 

M.P. – É da Sciences Po. Mas o meu contato, a pessoa com quem eu me relacionei e levei a 

proposta, era de sociologia rural. Bertrand Hervieu, que se chamava. Na época, ele... Hoje, ele 

está no governo; ele saiu um pouco da área acadêmica. Mas o que eu levei foi um projeto de 

estudo sobre violência. Minha pergunta é: É possível uma sociologia da violência? Em que 

medida? E aí fui trabalhando um pouco da relação objetividade/subjetividade na violência, mas 

com o objetivo de tentar pensar teoricamente. E aí, lendo o meu projeto, o Bertrand Hervieu 

me disse: “Não, você vai falar com o Michel Wieviorka. É a pessoa que eu acho que você...”. 

 

C.C. – Você já conhecia o trabalho do Wieviorka? 

 

M.P. – O Wieviorka? Não, não conhecia. Então, fui procurá-lo, mostrei meu projeto, ele gostou 

e, a partir daí, a gente teve uma relação de proximidade muito grande, porque eu me identifiquei 

muito com a perspectiva dele teórica, essa ênfase no sujeito, que, na verdade, tinha... 

 

C.C. – As representações sociais. 

 

M.P. – As representações, eu acho que ele não trabalhava tanto, não. 

 

C.C. – Não, mas o seu interesse. 

 

M.P. – É. Mas acabou que essa ideia de uma ênfase no ator, mas considerando essa relação, 

para falar mais rápido, estrutura e ator, ou objetividade e subjetividade, ou seja, em que medida 

a relação, o contexto importa e explica determinadas atitudes e ações, então, isso daí me levou 

também... O laboratório era o laboratório do Touraine, e é ainda, que tem essa ênfase na 
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sociologia... a intervenção, o ator. O Cadis é isso, pensar essa questão da intervenção. Acabou 

que foi, por vias completamente inesperadas... Mas o Touraine foi o orientador de tese da minha 

irmã, essa minha irmã gêmea comigo. Então, acabei... 

 

C.C. – A tese dela foi sobre...? 

 

M.P. – A tese dela foi sobre Minas Gerais. Ela trabalhou com indústria, industrialização em 

Minas. Mas só que ela nunca voltou para o Brasil; ela sempre ficou... Quando eles foram para 

a Argentina e ficaram lá um tempo... Depois eles se separaram, minha irmã e meu cunhado, 

mas ela nunca mais saiu da Argentina. E esteve um tempo na Universidade de Buenos Aires, 

mas onde ela realmente trabalhou foi nas Nações Unidas. Ela foi para programas... Ficou, nas 

Nações Unidas, trabalhando com programas... Na verdade, ela participava de missões que 

cuidavam de acompanhar processos de redemocratização de países sob forte ditadura. Então, 

ela andou pela África, ela foi para o Haiti, fez uma série... Viveu no mundo, um pouco. Então, 

ela... Mas não voltou à área acadêmica. Eu falo isso com uma certa emoção porque ela morreu 

muito cedo, também, e a gente tinha uma ligação muito, muito forte. Acho que, por vias tortas, 

no fundo, ela também se preocupava com uma questão que, indiretamente, tem a ver com a 

violência, porque é buscar processos de institucionalização de áreas completamente 

desinstitucionalizadas, como ela contava de algumas viagens ao Haiti, porque ela dizia: “Eles 

não tinham ideia de o que fosse viver sob algum tipo de instituição”. Então, as dificuldades 

todas pelas quais ela passou nesse período, as regiões por onde ela andou, tudo isso tinha, 

indiretamente, alguma relação. Mas voltando à questão da violência, então, nesse momento... 

E esse meu cunhado, mesmo já não estando casado, a gente tinha uma relação muito forte, e 

ele trabalhou muito tempo e foi amigo do Moscovici e da Denise Jodelet. Então, quando eu 

comecei a me preocupar com a questão da violência pela via das representações sociais... E 

acho que aí o que eu digo nesse artigo corresponde à realidade. Acho que foi uma coisa que me 

veio à cabeça na época do assassinato do índio Galdino. Porque aí eu dizia para mim: 

“Realmente, a cidade e o país ficou invadido de representações sociais”. 

 

C.C. – Foi aqui em Brasília, não é? 
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M.P. – Só que eu ainda talvez não chamasse como tal e talvez... e talvez, não, e certamente não 

usava como um instrumento metodológico, que hoje é o que eu procuro fazer. Mas aquela ideia 

de que é importante entender o fenômeno também a partir do que se diz sobre ele. Então, acho 

que, a partir desse episódio do assassinato do Galdino, eu comecei a me dizer: “Bom, acho que 

entender violência no Brasil faz sentido, também, não só... É aquela ideia: não é só o sangue 

jorrado na parede, como dizia um autor francês, mas são aquelas coisas que são ditas a partir 

disso, ou até mesmo fora desse sangue jorrado na parede, o que as pessoas acham, como que 

elas nomeiam, como que elas... E mais: essa ideia, que do ponto de vista teórico me parece 

importante, essa ideia de que nomear o fenômeno é algo fundamental para que ele possa se 

colocar como categoria explicativa. 

 

C.C. – Nomear do ponto de vista, vamos dizer, da ciência, da sociologia. Porque a mídia, por 

exemplo, ela faz isso diariamente. 

 

M.P. – Nomear de uma perspectiva acadêmica, de uma perspectiva teórico-metodológica. Essa 

nomeação, para mim, significa dar condições ao fenômeno que está sendo estudado de se 

colocar como uma categoria analítica, como uma possibilidade de pensar através ou por meio 

dessa categoria. Então, o exemplo que eu poderia te dar: se pais educando filhos usam de 

violência e dizem “é uma forma de educar”, “eu estou educando”, se violência doméstica é 

considerado foro íntimo e, portanto, até já dizia o ditado popular, ninguém mete a colher, isso 

fica difícil de ser considerado como uma categoria explicativa. Quando você diz “bom, isso é 

violência”, você começa a pensar o que significa dizer que isso é violência de uma perspectiva 

teórico-metodológica. Quando articulado, como foi o caso que eu fui aos poucos tentando fazer, 

cheguei a pensar “então vamos ver também como a sociedade pensa isso e como representa”, 

então, já aí pensando a partir de representações sociais, aí eu comecei a me dizer: “Bom, é 

possível fazer das representações sociais um instrumento metodológico”. Então, atualmente, é 

o que eu busco. Da minha perspectiva de pesquisa, eu busco trabalhar representações sociais 

como um instrumento metodológico. 

 

C.C. – Mas quem lida com o tema da violência também tem sempre... não é a tentação, tem a 

demanda, também, tem a questão da segurança pública, da polícia e o que tem a dizer sobre 

isso. Como é que isso entrou na tua trajetória? 
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M.P. – Aí foi depois, quer dizer, quando eu já trabalhava com isso, porque aí começa a vir... 

 

C.C. – Sim, mas aí, quando você é reconhecida como especialista, alguém que produz e tal, 

surge a demanda, também... 

 

M.P. – Aí vem a demanda. 

 

C.C. – ...o que tem a dizer sobre a reforma da polícia, sobre segurança pública. 

 

M.P. – A demanda é uma coisa, também, das mais controvertidas, porque se pode ter duas 

posições muito antagônicas. Uma é dizer: não dou entrevista, não falo, porque esses repórteres 

não sabem nos traduzir, a gente diz uma coisa e eles colocam outra. Essa é uma posição. A 

outra é: não saio da mídia, então, estou aí toda hora. 

 

C.C. – Mas aí você está falando da mídia, não é? Estou falando também de demanda da própria 

área de segurança, as polícias. 

 

M.P. – Ah, da própria área de segurança. 

 

C.C. – A mídia, sim, sem dúvida. 

 

M.P. – Essa demanda na área de segurança já é mais remota. Em certo sentido, há sempre uma 

desconfiança de que especialista em segurança pública vindo da universidade é teórico. Isso eu 

já ouvi de policiais, que diziam... chegaram a me dizer com todas as letras: “Ah, professora, eu 

vou te botar numa viatura para fazer uma ronda conosco, aí a senhora vai ver o que é. A senhora 

tem teoria”. Isso eu já ouvi mais de uma vez. Por um lado. Por outro lado, é verdade que a 

tensão, que foi, eu diria, quase total, entre academia e polícia, ela vem se atenuando. Então, 

atualmente já é possível uma relação um pouco... eu diria quase não contraditória, quase 

cordial. E talvez a mudança etária, a faixa etária dos... nossos policiais e comandantes hoje 

tenham já um novo olhar sobre a academia. Eu diria até porque o aperfeiçoamento na academia 

tem sido algo que tem acontecido com vários, dentro da área de segurança pública. 
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C.C. – Sim. Muitos policiais têm feito também mestrado e doutorado. 

 

M.P. – Têm feito mestrados regulares, mas também têm ido para os cursos da Renaesp, que é 

um curso patrocinado, digamos assim, pela Senasp – Secretaria Nacional de Segurança 

[Pública]. Acho que é um curso importante, que tem que ser mantido, que tem problemas. Acho 

que tem problemas. A avaliação aí tem que ser constante, porque a Senasp tem uma certa 

contradição: ela patrocina o curso, ela paga os integrantes do curso, portanto, eles não têm que 

ser... a segurança pública dos estados não tem que entrar com recurso, mas não libera os seus 

policiais a tempo integral para fazer o curso. Então é uma coisa complicada, porque, na medida 

do possível, eles estão lá, mas o comandante chama e... “Professora, dá licença, estou saindo, 

eu preciso sair agora”. Então, tem uma coisa aí meio contraditória. E o que... Aí eu vou fazer 

um comentário polêmico que eu acho que também... Muitos dos meus colegas não concordam 

com ele, mas é uma coisa que eu sinto e ressinto. Acho que tem algo muito difícil nessa relação, 

que é o seguinte: os cursos, os mestrados e os doutorados, regulares ou não, os cursos na 

Renaesp, tudo isso tem, à medida que eles vão avançando e... eles conseguem mudar, numa 

certa medida, o discurso. O policial, hoje, tem um discurso muito próximo ao discurso da 

academia, em termos de direitos humanos, em termos de liberdade, em termos de menos 

repressão e mais proteção, a segurança para a sociedade, e não para o Estado. Acho que tem 

muito de uma identidade de discurso. Mas, infelizmente, aqui e ali, a prática é muito difícil de 

ser mudada, é muito difícil. Então, algumas dessas notícias de chacina, de violência policial 

fazem com que a gente pare para pensar como é que está sendo a nossa atuação enquanto 

acadêmico, enquanto pesquisador. Porque eu acho que o que importa, para que possa avançar 

isso daí em algum momento, é que a gente faça pesquisa, e muita pesquisa, para avançar no 

conhecimento do que é essa organização, do que é a atuação policial, do que informa esses 

policiais, em termos de... como eu tenho trabalhado muito, em termos de identidade, de 

reconhecimento. E isso daí, a pesquisa é algo que tem que ficar disponível e pronta para ser 

usada. Nós não temos que influenciar a segurança pública. Eles não têm que fazer o que nós 

estamos dizendo que tem que ser feito, até porque eu acho que o que tem que ser feito tem que 

ser pensado no âmbito da ação, e não no âmbito da pesquisa. 
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C.C. – Agora, você mencionou uma diferença até geracional, na área de segurança, da polícia 

e tal. E do lado dos pesquisadores acadêmicos, tem também...? Você nota uma diferença entre 

pesquisadores de diferentes gerações ou não? Ao lidar com o tema da violência, da polícia, da 

segurança? 

 

M.P. – Não. Acho que, no caso dos pesquisadores, o que acontece é que... 

 

C.C. – Quer dizer, os mais antigos teriam facilidade, ou dificuldade de lidar com o tema, 

diferente dos novos que estão? Ou não? 

 

M.P. – Não. Acho sua pergunta muito difícil de responder. Mas... 

 

C.C. – É um pouco também porque eu estudei militares a vida inteira, as Forças Armadas, 

Exército e tal. Comecei a fazer pesquisa de campo e antropologia no final dos anos 1980. É 

uma geração diferente. O pessoal de uma geração antes, só de estudar militares... Era uma coisa 

muito poluidora, inclusive. “Você vai estudar esse pessoal?!” A coisa da ditadura, muito 

presente. A geração mais moderna, depois da minha já, muita gente tem outro tipo de 

vinculação, até emocional, com o tema. Por isso que eu perguntei, um pouco curioso em relação 

à polícia. 

 

M.P. – Isso daí, eu acho que, de uma forma ou de outra, acompanhou também a questão 

política. Porque, num dado momento, estudar a polícia e estudar militares era mais ou menos 

impensável, porque o preconceito negativo contra todas essas pessoas era de tal forma que se 

dizia: “Esse tema não é relevante, isso não é tema para a academia. Mexer com polícia não é 

coisa para a academia”. Acho que isso foi perdendo um pouco de credibilidade nas novas 

gerações, porque, cada vez mais, estudar a área de segurança pública passou a ser considerado 

um tema importante, e não um tema menor. Acho que o que talvez se pensasse é que era um 

tema menor, que não valia a pena, vinculado a questões problemáticas, complicadas. E também 

porque eu acho que a tensão era muito grande. Os primeiros cursos, a gente ter que... Por 

exemplo, era um susto para os alunos, terem que conviver com policiais uniformizados dentro 

da universidade. Acho que isso, hoje, não é mais problema, sabendo-se que... É claro que a 

gente tem impasses. Eu tive uma situação, em um desses cursos da Renaesp, muito... ao mesmo 
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tempo, quase cômica, mas também constrangedora. Porque eu dava aula em uma... A sala que 

eu dava [aula], embaixo tinha um CA, não sei se da filosofia... enfim, um CA qualquer, e a 

meninada consumia maconha, e os policiais estavam... A tensão foi ficando uma coisa 

insuportável. Porque eles diziam: “Professora, eu sou obrigado a ir lá, eu tenho que ir lá prender 

e tal”. E era... O outro dizia... Menos. Dizia: “Está me doendo a cabeça. Eu não posso conviver 

com isso, está me doendo a cabeça. Todo dia ter aula assim...”. Eu disse: “Olha, vocês não 

esperem que eu vá lá embaixo e peça aos meninos que parem de fumar maconha. Não é minha 

função. Se vocês querem fazer uma queixa formal, façam por escrito. Eu me comprometo de 

levar essa demanda, porque eu acho que vocês têm direito de fazê-la, é um direito que vocês 

têm, como policial ou como aluno, de fazer essa demanda”. Então, eles fizeram e eu levei a 

quem de direito. A solução foi: nos trocaram de sala. [riso] 

 

C.C. – Você levou para uma solução bem weberiana. 

 

M.P. – Não é? “Vamos para uma sala onde embaixo não funcione nenhum tipo de CA, com ou 

sem maconha.” Mas, enfim, isso acontece, mas passa a ser uma coisa mais tranquila. Acho que 

houve uma aproximação, não só para legitimar o tema enquanto tema de pesquisa quanto para 

tornar algo mais compreensível, o fato de que tenha policiais uniformizados. Eu sei que o 

professor... que o Kant [Roberto Kant de Lima] teve problemas sérios, tempos atrás, com o 

curso dele lá na universidade, mas eu acho que são coisas que tendem a se atenuar, tenho a 

impressão. 

 

C.C. – Mas isso... O Kant está na antropologia. Mas só para ficar na sociologia, esse período 

de 20 e poucos anos veio também consolidar grupos de pesquisa – não só pesquisadores, mas 

grupos ou pessoas se envolvendo com isso. Você menciona... Não vou ficar aqui te cobrando 

para falar sobre a questão mais teórica de pesquisa porque você escreve já muito bem sobre 

isso... 

 

M.P. – Mas, se você quiser, eu posso [falar]. 

 

C.C. – Mas a questão da... como é que você vê esses grupos, os núcleos. No Rio, aqui, você 

menciona o Machado e o Michel Misse, o Michel Misse tem um grupo lá que estuda; o Núcleo 
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de Estudos da Violência, do Sérgio Adorno, muito grande, organizado; em Minas, tem o 

Cláudio Beato... Como é que você vê a organização desses grupos, que têm a dimensão 

acadêmica, mas não só isso, acabam também gerando programas de treinamento, ou de 

consultorias, ou coisas de intervenção, ou de... 

 

M.P. – Para ficar na sociologia, como você diz... 

 

C.C. – Mencionei basicamente sociólogos. 

 

M.P. – ... eu acho que, por exemplo, o que nos aconteceu em termos de INCT foi algo 

extremamente produtivo. Porque embora a gente tenha pesquisas que são... eu não vou dizer 

individuais, mas que são por grupos de pesquisa ou por laboratórios, por núcleos de pesquisa, 

o INCT conseguiu trazer um denominador comum. Acho que a perspectiva de pensar a 

violência, a segurança pública sob esse denominador comum da democracia, dos direitos 

humanos e da perspectiva de pensar como essa relação, por exemplo, polícia/sociedade precisa 

ser considerada, em termos de pesquisa, a partir de algo que, se por um lado tem como missão 

proteger; por outro lado, tem que ser pensado em termos de algo que não fira os direitos 

humanos. Então, essa relação, eu acho que é alguma coisa que, no caso do nosso INCT, 

organizou uma série de pesquisas. Permitiu pensar um denominador comum. É claro que a 

gente tem algumas proximidades. Eu diria, por exemplo, que o Machado e o Michel Misse têm 

uma preocupação teórica mais forte, que talvez me leve a me aproximar um pouco deles, nessa 

perspectiva de tentar pensar um pouco mais teoricamente sobre, no caso, a questão da 

sociabilidade violenta. Acho que ela é algo que me aproxima do Machado, no sentido de que 

eu acho que, como ele diz, algumas coisas que se... um determinado tipo de relação social 

informada pela violência, acho que isso me aproxima, enquanto pensar representações sociais 

da violência como algo que induz a ação. Ou seja, a importância das representações sociais, do 

meu ponto de vista, e ainda um pouco weberianamente, é que representações sociais informam 

condutas. Então, é por isso que importa entendê-las, para entender, por exemplo, ações, seja de 

órgãos de segurança pública... Da mesma forma que informam condutas individuais, informam 

condutas institucionais. Então, nessa perspectiva, eu acho que a preocupação com uma 

compreensão mais teórica, essa ideia de acumulação da violência, como coisas, por exemplo, 

no caso, que podem levar a um desdobramento que seja mais propício à violência ou menos 
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propício à violência, quais são essas condições de acumulação social, eu acho que me leva a 

uma proximidade com o Michel Misse. A questão da legitimidade me aproxima do Sérgio 

Adorno. Acho que o grupo, nessa perspectiva do INCT, esse grupo teve um upgrade, no sentido 

de... Há uma construção de um denominador comum, eu acho, embora não sejamos 

homogêneos e embora não exista uma única perspectiva de trabalho. Por exemplo, a questão 

de pensar a educação policial e a informação me aproximou do José Vicente, no Rio Grande 

do Sul. Então, é uma proximidade... Acho que com o César Barreira, no Nordeste, tem toda a 

ideia... 

 

C.C. – Que agora não para de falar, não é? Sobre o massacre lá que teve. 

 

M.P. – Pois é. Quando ele trabalha com essa questão dos... Ultimamente, ele tem trabalhado 

com crueldade, com essa ideia do... Me faltou o nome agora. Não é cangaceiro. É quem é o 

ator privilegiado dele, quando ele trabalha... Justiceiros. Mas ainda não é justiceiro. Eu chego 

lá. Então, há uma proximidade, que faz com que exista um grupo pensando, a partir de 

preocupações que são muito gerais. Ou seja, no fundo, todos nós queremos entender um pouco 

mais essa perspectiva de uma sociedade vivendo e convivendo com graus diferenciados de 

violência. Acho que aí também tem uma outra coisa que, do ponto de vista teórico, me parece 

superimportante de pensar: é que, de uma perspectiva sociológica, é inútil e até uma coisa que 

leva a um certo imobilismo, pensar essa coisa como algo inerente à condição humana. Acho 

que justamente o que faz com que nós, sociólogos, possamos trabalhar com a violência, 

tentando avançar a compreensão, é pensar a partir de relações sociais. Porque é nas e pelas 

relações sociais que a gente pode pensar e entender as ações. Então, imaginar que é algo... É 

claro que a violência tem sido uma constante, mas isso não autoriza, digamos, uma sociologia 

que se diga presa a essa imanência da violência como condição humana, porque eu acho que 

isso leva a um certo imobilismo. 

 

C.C. – Muito bem. Queria, também, agora, voltar um pouco para a tua trajetória. Você virou, 

em 2017, professora emérita, e tem... Como é esse momento da aposentadoria compulsória? E 

como é que fica a vida acadêmica, como pesquisadora, depois de não ter mais as obrigações 

que tem, embora continue dando aula e orientando? 
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M.P. – Bom, eu tenho que dizer que, quando eu fiz o concurso para professora titular, que foi 

em 2011, eu já poderia ser aposentada. Porque eu tinha tempo para me aposentar desde 2004. 

Mas eu não cogitava de pensar em aposentadoria. Realmente, não era nada que estivesse no 

meu horizonte próximo. Então, a aposentadoria compulsória foi... Eu sabia que ela ia acontecer, 

não tinha como, mas ela dá uma certa tristeza, sim. E dá uma certa tristeza por duas coisas. 

Primeiro, você diz: “Ah, mas eu estava ainda tão ativa, fazendo tantas coisas”. E, por outro 

lado, é um... não deixa de ser um indício de que está na hora de começar a pensar em parar. 

Então, essa aposentadoria, para mim, ela tem funcionado um pouco nesse paralelo meio 

contraditório, entre o sim e o não: “É isso mesmo. Mas aposentar é quase sinal de renúncia, e 

eu não estou querendo fazer isso”. Bom, de 2011 para cá, eu continuei muito ativa, muito, 

muito mesmo. Na aposentadoria, o que mudou no primeiro momento foi que eu parei de dar 

aula na graduação e dei menos cursos na pós-graduação. Mas continuei muito envolvida com 

orientação, com as agências – nesse período, eu estava no CNPq. O congresso da SBS foram 

dois anos ou mais de preparação. Então, tudo isso me mobilizou muito. Continuei publicando 

– acho que tenho um nível razoável de publicação, nesse período. Professora emérita é uma 

coisa que... É difícil até de explicar, porque acaba trazendo um pouco... quase de exame de 

consciência, se diz. “Mas por que eu? Finalmente, são tantas pessoas que estariam nessa 

condição.” O que eu posso dizer é que acho uma coisa que me deixou muito emocionada, que 

foi uma... acho que uma honraria, um reconhecimento e... Não tenho muito para falar sobre 

isso, não. Acho muito difícil. Acho que cabe mais aos outros do que a mim mesma, tentar 

explicar um pouco mais sobre isso. Agora, sei que é uma coisa que, no meu departamento, por 

exemplo, são poucas professoras... A Vilma e a Bárbara têm esse título e tem um professor, 

também, que tem esse título, que eu me lembre. 

 

C.C. – Muito bem. Parabéns pelo título. 

 

M.P. – E para mim foi uma alegria muito grande. Tenho... Tentar fazer corresponder. Em 

termos de pesquisa, eu continuo trabalhando. Aliás, uma das coisas que eu reforcei muito no 

meu memorial, na época de candidatar-me ao cargo de titular, é que eu acho que eu tenho uma 

convicção enorme que teoria e empiria têm que estar junto. E isso não é uma coisa que sempre 

tenha me acompanhado. Bem no comecinho da minha vida acadêmica, mas quase como 

estudante, eu dizia: “Ah! É tão bom fazer só teoria, não é? Que coisa chata, ter que mexer com 
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a prática”. E foi um pouco a evidência de como é fazer sociologia que foi me levando cada vez 

mais a pensar que é impossível pensar teoricamente, sem alguma forte referência no empírico. 

E vice-versa: a empiria, sem uma referência teórica, ela acaba por se tornar um empiricismo 

dos mais contraproducentes, eu diria. Então, isso, eu acho que é uma coisa que me acompanha 

e que tem me incentivado a continuar na tarefa da pesquisa. Eu fiz agora a minha última 

demanda para a renovação da bolsa de produtividade e, ao mesmo tempo, disse para mim 

mesma que tem que dar... Já que o sistema é tão fechado assim, tem que dar espaço aos mais 

novos. Então, a minha intenção é que, depois dessa etapa, eu possa... não sei... pleitear um 

pesquisador sênior ou alguma coisa assim... 

 

C.C. – Não tem agora o pesquisador emérito, da bolsa...? 

 

M.P. – Não sei.  

 

C.C. – O CNPq tem uma categoria... 

 

M.P. – Tem o sênior. 

 

C.C. – É o sênior. 

 

M.P. – É uma categoria que você não tem o grant, mas... É uma categoria mais honorífica. Eu 

não sei. Eu acho é que tem que dar espaço para os mais novos. E, além do mais, essa última, 

eu quis fazer essa última pesquisa porque... Não que seja a última pesquisa. 

 

C.C. – Não que seja sua última. É a mais recente. 

 

M.P. – [É] a última com financiamento do CNPq, ou dentro do sistema de bolsa de 

produtividade. [Quis fazer] porque ela está sendo quase uma viagem de volta. A primeira 

grande pesquisa na área de violência foi uma pesquisa com a população, e não uma pesquisa 

com a segurança pública. Foi na linha de representações sociais da violência, pensando 

exatamente isso, fazer uma ampla abordagem empírica, com uma amostragem bastante 

representativa, para pensar um pouco... a partir de blocos bem distintos, fazer uma enquete na 
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população. Então pensei... E usei muito uma alternativa que me pareceu, na época, interessante, 

que foi trabalhar com ditados populares, senso comum mesmo, do tipo: homem que é homem 

não leva desaforo para casa; apanhar e não revidar é falta de vergonha. Ir por aí, e pensando... 

fazendo a análise da relação do que é a violência em termos de representações de diferentes 

setores da população, tentando perceber, também, como variam as representações, segundo 

essas inserções sociais. E me deu vontade de agora – isso foi em 1998 – voltar, incorporando 

já a minha perspectiva de segurança pública, de pensar com os policiais e incorporando, então, 

essa dimensão da população. Ver, 20 depois, ou quase, como é que uma pesquisa dessa 

natureza... que tipos de resultados eu teria. Achei que seria interessante voltar a isso. 

 

C.C. – Está ótimo. Bom, Stela, está ótimo, a gente passou pela tua trajetória... Tem uma última 

pergunta que eu queria fazer, que eu fiz para quase todos os entrevistados, é uma curiosidade 

– para alguns, até é uma maldade –, que é perguntar: se você tivesse que escolher um livro que 

te marcou muito na tua trajetória, seja em que momento for, o que te vem à mente, de uma 

leitura? 

 

M.P. – Mas em sociologia? 

 

C.C. – Em qualquer... 

 

M.P. – Bom, acho que eu já me denunciei o bastante nessa nossa conversa, então, eu acho que 

um livro que me instiga – ele não me instiga como um todo, mas ele me instiga em alguns 

momentos específicos – é Economia e sociedade. É um livro que a cada leitura você encontra 

uma coisa que diz: “Eu não tinha pensado nisso antes. Isso daí vai me fazer... levar a tal outra 

coisa”. Eu não quero fazer uma coisa potencializada. Para responder essa pergunta dizendo que 

foi Economia e sociedade, eu não posso deixar de dizer também alguma coisa que me parece 

importante: eu acho que os nossos... que os clássicos só fazem sentido e só são clássicos se 

pensados de uma perspectiva... não é relativista, mas relativa. Ou seja, clássico é clássico, na 

minha leitura, não porque é eterno, é clássico porque é atual. Então, sendo atual, ele só pode 

ter utilidade se ele não for tratado como redoma. E isso vale para todos eles e para quem mais 

for sendo considerado clássico. Acho que todos eles podem nos ajudar a pensar, mas sendo 

contextualizado e pensando o hoje, o que é possível. Então, nessa perspectiva, o que eu digo 
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que o Weber me instiga é porque tem um lado que está presente, eu acho, em termos de 

sofrimento e de angústia, seja a angústia existencial, seja a angústia acadêmica, está presente 

nos outros clássicos, também. Eu diria, se eu quiser considerar só os três, porque, em termos 

de sociologia, é Marx, Durkheim e Weber, acho que a angústia, tanto existencial quanto teórica, 

está presente em todos eles, mas no Weber ela assume uma coisa quase de... alguma coisa que 

reconforta, no sentido de dizer... O sociólogo é uma coisa... A sociologia é uma coisa assim: 

uma vez que você descobre, não tem volta, não tem volta, você é sociólogo para o resto da 

vida, para o churrasco do fim de semana, para a sala de aula e para qualquer momento. Então, 

acho que isso é muito... no Weber, isso surge como uma angústia, uma dor que é uma dor que 

nos reconforta, para nos dizer: “Olha, ainda assim é possível”. Que foi um pouco o que ele fez, 

“eu faço sociologia para ver até aonde eu resisto”. Ele teve problemas sérios, não é? 

 

C.C. – Sim. 

 

M.P. – Ele teve problemas sérios. 

 

C.C. – [Inaudível]  um tempo, depois voltou. 

 

M.P. – Mas eu acho que é importante essa clareza de que algumas profissões nos acompanham 

existencialmente, embora, para se fazer uma sociologia... voltando à minha amiga Vilma, uma 

boa sociologia, é fundamental distinguir a vida pessoal e a academia e a vida acadêmica, mas 

sabendo que as duas estão muito imbricadas. Estou falando isso talvez para ser... me colocar 

de uma posição muito claramente contrária a qualquer militância em nome da sociologia. Acho 

que você pode militar o tanto que você quiser, mas não em nome da sociologia. E também eu 

acho que a sociologia não pode ser julgada pelas figuras públicas que – atualmente, mais do 

que nunca – estão em posições-chaves e centrais. Acho que isso é alguma coisa que... Talvez 

[seja] pela característica da nossa disciplina, já que ninguém julga se a economia ou a 

engenharia vai bem ou vai mal porque um político é engenheiro ou economista, mas isso 

acontece com a sociologia. Então, acho que isso faz com que nós, sociólogos, tenhamos que 

ter mais clareza ainda da importância dessas instâncias estarem identificadas para nós, 

enquanto pesquisadores. 
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C.C. – O cientista e o político. 

 

M.P. – Desculpa. [risos] 

 

C.C. – O fantasma de Weber. O espectro ronda. 

 

M.P. – Mas o pior é que, com todo esse fantasma do Weber, como você diz, eu... Às vezes, até 

eu brinco: neste meu departamento aqui e nos corredores lá do Minhocão, eu já fui 

durkheimiana, eu já fui marxista, já fui weberiana, segundo as correntes de alunos que eu tive 

e os ecos de como cada um deles lia as aulas. Mas eu acho que todos são muito importantes. O 

Durkheim, inclusive, eu acho um autor muito mal interpretado e que se pôs na cabeça de alguns 

alunos que ele é... Bom, primeiro, tudo que a gente sabe em termos de conservador e tal, mas 

que é uma sociologia de menor, que ele faz. Não. Acho que ele faz uma sociologia sofisticada 

e uma sociologia que também está atual. Por exemplo, para a área de segurança pública, eu 

vejo toda a questão durkheimiana em relação à moral, ao crime, eu acho que é uma coisa 

atualíssima, que tem que ser considerada. Então, não gostaria de deixar de lado a importância 

que têm esses nossos clássicos. E o Marx, é como uma vez eu ouvi de um... Se não me engano, 

foi... Esqueci o nome agora. Um professor da USP que eu vou me lembrar daqui a pouco e 

dizer. “Eu não consigo pensar sem o Marx, mas, também, pensar só com o Marx é 

absolutamente inviável.” Então eu acho que é um pouco a nossa relação de distanciamento e 

proximidade com cada um dos clássicos que faz com que a gente possa se manter utilizando 

esses clássicos, mas dentro de uma perspectiva de atualidade, que eu acho que é o que importa. 

 

C.C. – Está ótimo, Stela. 

 

[FINAL DO ARQUIVO 01] 

 

 

[Observação: a pedido da entrevistada, a gravação da entrevista foi reiniciada para registrar sua 

experiência de maternidade.] 
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C.C. – Voltando, continuando um pouquinho mais, queria que você falasse dessa questão dos 

filhos, da sua filha, quando também foi para o Canadá, a decisão de continuar na vida 

acadêmica. 

 

M.P. – Na verdade, foi isso. Quando ela nasceu, que foi detectada a síndrome de Down, num 

período... 

 

C.C. – Ela é a caçula? 

 

M.P. – É a caçula. E como ela gosta de dizer: “Sou a caçula. Única mulher”. Ela fala isso com 

orgulho. Mas num período em que a síndrome de Down ainda era, em termos de tratamento 

médico... Olha que ela passou por bons pediatras, aqui em Brasília, e eu ouvi de mais de um 

deles: “Nada a fazer”. Sendo que, na verdade, havia muita coisa a ser feita. Ela começou a fazer 

estimulação muito cedo, a estimulação sensorial. Porque a síndrome dá um tônus muscular 

muito pouco desenvolvido, então, tem que estimular. Começamos muito cedo com isso. E aí a 

gente foi descobrindo que existe muita coisa. Só que era, ainda, um momento de grande... Para 

dizer algo que talvez englobe tudo que eu estava dizendo, não se chamava síndrome de Down, 

era mongolismo, e se falava com todos os preconceitos possíveis. E uma das coisas que me fez 

um pouco de dúvida, paro ou não paro, foi porque um dos médicos me disse: “Olha, eu sou 

muito favorável à creche, à escola, mas, no seu caso, o melhor para a sua filha é ficar em casa, 

porque ela vai precisar de cuidados que as creches atualmente não têm condições de dar”. 

Então, nessa época, mudando para Brasília... Porque eu cheguei em Brasília no sétimo mês de 

gravidez, sendo que aqui a gente não conhecia muita gente, e meu marido dando curso de verão 

– porque isso era fatal, chegou professor novo, bota para dar o [curso de] verão. Então, eu 

contava com muito pouco, nessa época, em termos de apoio. Minha mãe veio, e veio muito, 

me deu muito apoio, como, aliás, já tinha dado com os outros filhos, mas... Porque os médicos 

me diziam: “Ela vai precisar de muito cuidado seu”. Mas, mesmo assim, eu cheguei à conclusão 

que não valia a pena desistir, porque era atribuir a ela um peso muito grande, numa decisão que 

era, finalmente, para o resto da vida. E quando a gente foi para o Canadá, ela estava... 

 

C.C. – Ela tinha três anos? 
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M.P. – Ela estava com três anos de idade, a primeira vez, e inclusive... 

 

C.C. – Lá no Canadá, tinha mais recursos? 

 

M.P. – Foi muito melhor. Em termos de recurso, foi, porque... 

 

C.C. – Menos preconceito já, na época? 

 

M.P. – Na verdade, não via... Ainda não tanta diferença, em termos de preconceito. O fato de 

muita observação e tal, isso existia. Agora, o que existia era já um maior avanço em termos de 

escolas. Porque, aqui, a gente fez todas as tentativas, escolas regulares, escolas especiais. Em 

um período em que as escolas regulares estavam atendendo, a gente manteve em jardins e em 

escolas particulares, mas depois... Eu me lembro, da última vez, a própria diretora me disse: 

“Olha, daqui para frente, ela vai ser prejudicada, porque o desnível, não só de tamanho como 

de capacidade intelectual, está muito grande. Procura uma escola especializada”. Então a gente 

começou a colocar. E na volta do Canadá, também, a gente fez experiências de escolas 

especializadas e escolas regulares. Mas lá as escolas eram mais apropriadas, no sentido da 

infraestrutura disponível. Teve um prejuízo, porque eu acho o seguinte: ela foi sem domínio do 

português... Porque, pela lentidão no vocabulário e no domínio da estrutura da língua, quando 

ela chegou aos três anos, ela não dominava totalmente o português. E lá teve contato com duas 

línguas, porque a escola era basicamente em inglês, mas com algumas classes em francês. E 

ela estava numa classe em francês, porque os nossos filhos estavam sendo conduzidos para a 

classe francesa, até mesmo por uma legislação. Na época, Quebec estava no auge da briga pelo 

separatismo e tinha a famosa Lei 101, do René Lévesque, que dizia que qualquer imigrante 

tinha que estar em escola francesa, a menos que pudesse demonstrar, por vias muito evidentes, 

que já tinha um processo inicial de alfabetização em inglês. No nosso caso, juntou a fome com 

a vontade de comer: a gente queria mesmo que os meninos frequentassem a escola francesa. 

Mas eles foram também conduzidos em função dessa legislação. Mas a escola dela era 

basicamente em inglês e tinha algumas classes em francês. Então, isso também complicou um 

pouquinho. Mas em nenhum momento ela se sentiu mal. Isso que eu sempre achei que... No 

fundo, dentro da fragilidade dela, ela sempre foi muito forte. Não teve uma única vez que ela 

dissesse: “Não quero ir para a escola”, ou “não vou”. Ela se fazia entender e entendia, não sei 
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muito bem como, mas... Viajava com a escola, frequentava campus de inverno, campus de 

verão. Então, no fundo, foi uma experiência boa para ela. Na França foi mais difícil. A França 

é mais burocrática. Sempre foi uma forma institucional mais burocratizada. Quando nós 

chegamos lá, ela já tinha passado o período regular de escola, então, todo o processo de... todo 

o dossiê dela foi montado... Nessa época, meu cunhado ajudou muito, porque ele acompanhou, 

mas foi montado junto ao Ministério do Trabalho, porque ela não tinha mais idade para a escola 

regular. Então, isso foi muito difícil, muito. Sobretudo porque nós conseguimos ter a sorte de 

morar na França no ano das bombas, em 1995 e 1996, e das greves, então, às vezes para 

conseguir fazer ela chegar na escola, tinha que caminhar muito, ela tinha que andar. Foi um 

ano difícil. Mas também acho que teve benefícios. Ela se sentiu beneficiada. Eu inclusive, da 

minha perspectiva... Voltando um pouco a pensar na distinção que eu sempre quis fazer entre 

profissão e militância ou vida, muitas vezes, algumas pessoas me diziam: “Ah, por que você 

não escreve sobre essa questão da... até do preconceito”. Eu disse: “Olha, eu acho muito difícil, 

quando você está emocionalmente envolvida, ter tranquilidade e ter distanciamento para 

trabalhar teoricamente uma questão que seria e que é importante”. Acho que a questão volta. 

A gente volta toda a questão da diferença, do preconceito. Acho que o preconceito... Eu tenho 

uma teoria, entre aspas: eu acho que tem, ainda, muito preconceito, porque, na minha avaliação, 

o preconceito afirmativo... ou então, o afirmativo não deixa de ser uma forma de preconceito. 

Então, muitas vezes, e eu não estou falando em relação à síndrome de Down, estou falando em 

relação a minorias, a vários outros tipos de populações que estão em situação de preconceito e 

que, às vezes, até mesmo essas próprias populações se colocam numa posição que eu acho que 

é de minoria e que algumas vezes não necessariamente significa questionar o status quo, mas 

significa buscar um dia deixar de ser minoria. Mas, às vezes, a forma de fazer isso é uma forma 

que agride, algumas vezes, as maiorias. Vou dar dois exemplos em termos de música, porque 

eu acho que vale a pena fazer entender. Eu me lembro... Agora, eu não sei nem se existe, ainda. 

Mas, nessa época, eu escrevi... Nessa época da SBS, quando o tema do congresso foi a 

diferença... Os antigos presidentes sempre fazem uma conferência no congresso seguinte. 

Então, o tema era a diferença, eu falei sobre isso, e aí eu dizia: “Existem, por exemplo...”. Era 

uma época que tinha grupos de samba que eram: Raça Negra, Fundo de Quintal... Não. Raça 

Negra, Negritude Júnior, e eu lembrei uma série, e de mulher, Cfemea... que me parece que é, 

no fundo, uma quase incompreensão da condição de discriminação, que acaba estando... 
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quase... potencializado a discriminação, através desse estreitamento da sua forma de ser no 

mundo. Mas eu sei que o tema é muito complexo, então... 

 

C.C. – É. E hoje em dia você pode ser acusada que o seu lugar de fala não é de uma negra, não 

é de uma... 

 

M.P. – Pois é. 

 

C.C. – Tem pessoas no mundo acadêmico que são hostilizadas por falarem sobre... 

 

M.P. – Sobre, é claro. 

 

C.C. – ... discriminação racial, não sendo... 

 

M.P. – Não sendo. 

 

C.C. – O lugar de fala ficou muito um instrumento... 

 

M.P. – Acaba ficando um instrumento de poder, porque, no fundo... E de restrição. 

 

C.C. – Desqualificação. 

 

M.P. – E, no fundo, de discriminação, porque só sabe falar sobre tal tema quem participa... Aí 

eu acho que é, de novo, não separar a militância da teoria, porque você não consegue falar 

teoricamente e inviabiliza que quem não esteja nesse espaço de fala e nesse lugar de fala fale 

teoricamente. Muito em função dessas dubiedades, eu sempre me recusei a tratar dessa questão 

da discriminação, da diferença, sendo que eu digo para mim mesma: “Eu sei exatamente o que 

é discriminação. Eu sei por mim e eu sei por ela”. E ela, com toda a sensibilidade que ela tem, 

ela sabe também. Ela me diz: “Mãe, por que o fulano olha para mim desse jeito?”. Então são 

coisas que eu acho que... Eu vivenciei, ela também... minha família, meus filhos, marido, mas 

eu não me sinto competente para me distanciar o suficiente e trabalhar sobre esse tema 

teoricamente, academicamente, fazer pesquisa sobre isso, por exemplo. Não sinto que eu esteja 
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preparada para isso. Prefiro ter a minha relação de mãe e filha, que é muito boa e que, se se 

mantém assim, já me deixa muito satisfeita. 

 

C.C. – A vida acadêmica também não pode englobar todas as dimensões da sua vida, não é? 

 

M.P. – Não. Pois é. Aliás, aí vale o que diz a minha irmã mais nova, que mora aqui em Brasília. 

Todo dia ela me diz: “Existe vida útil fora da UnB”. Porque ela acha que eu sou imprestável 

para qualquer coisa que não seja vida universitária e vida acadêmica; nunca estou disponível, 

nunca posso sair, nunca posso... Ela brinca muito comigo, nesse sentido. 

 

C.C. – Muito bem. Obrigado. 

 

[FINAL DO DEPOIMENTO] 

 

 


