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1º entrevista: 24/08/2012  
  

K.K. – Mariza, a gente, em geral, começa as entrevistas pedindo para o nosso entrevistado 

falar um pouquinho das suas origens, como foi o ambiente familiar que você cresceu, como 

que isso, eventualmente, foi se desdobrando na sua vida escolar e, depois, científica. A gente 

vai te interrompendo, e se você quiser fazer... 

 

M.P. – Vamos ver por onde eu começo. Bom, eu nasci em Muriaé, Minas Gerais, o que 

significa que eu sou filha de pais mineiros, embora, na época que eu nasci, os meus pais não 

morassem em Minas Gerais. Na verdade, eu só morei em Minas Gerais um ano, que foi na 

idade de sete a oito anos. O meu pai era engenheiro de minas e civil – formou-se em Ouro Preto 

– e a minha mãe nasceu em Muriaé, filha de fazendeiros de café, o que faz com que eu tenha 

tido, vamos dizer, duas metades: uma, urbana, que é da família do meu pai, e outra, rural, da 

família da minha mãe. E, ao longo da vida, eu comecei a perceber que essas duas facetas, essas 

duas metades tinham bastante relevância no que eu acabei sendo e fazendo. O meu pai era 

engenheiro, então, de construir estradas, no finado DNER, quando o DNRE era algo... enfim, 

respeitável, e ele conheceu a minha mãe na construção da Rio-Bahia, quando ele dirigia a 

construção dessa parte que passou por Muriaé. Enfim, aí eles se casaram. E ele depois foi para 

o Rio Grande do Sul, fazer estradas do Rio Grande do Sul até o Rio de Janeiro. [Antes], não 

sei bem ao certo. Mas, enfim, eu nasci nesse período. Então, a minha infância toda foi 

mudando: Rio Grande do Sul, Paraná, Belo Horizonte e, depois, Rio de Janeiro. 

 

K.K. – Você é a primeira filha? 

 

M.P. – Eu sou a primeira filha e tenho mais dois irmãos: um logo em seguida... De dois 

em dois anos. O meu irmão nasceu dois anos depois, e a minha irmã, dois anos depois. O meu 

irmão já nasceu no Rio Grande do Sul – a minha mãe já não tinha necessidade de voltar para a 

casa materna, em Muriaé. E eu nasci em Muriaé porque vim e voltei. E eu ainda tenho uma 

passagem com o meu nome – eu, uma criança de colo –, no tempo da guerra, e estampado 

dizendo que, por causa da guerra, poderia haver atraso etc. 

 

H.B. – Que interessante! 
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M.P. – Bom, aí, Rio de Janeiro, com oito anos, e aqui fiquei até... acho que até ir para a 

UnB, para Brasília. Porque o meu pai foi então para a construção de Brasília, em 1957. Durante 

esse período, nós ficamos morando aqui, e meu pai, em Brasília, vindo aos finais de semana, e 

nós passando em Brasília todas as férias, as férias de julho e os três meses do fim do ano, na 

época que eram três meses de férias. Então, era... Isso fez com que eu conhecesse Brasília desde 

o início, bem início. 

 

H.B. – Você tem lembrança forte dessa cidade se fazendo? 

 

M.P. – Ah! Muita, muita. 

 

H.B. – Pode contar um pouquinho? 

 

M.P. – Muita. Era uma época que não tinha ainda transporte regular, então, viajávamos 

de Cessna, aquele de quatro ou cinco lugares. Eu já peguei até voos de três lugares: o piloto e 

três pessoas atrás. Enfim, foi uma época de construção mesmo, construção de ter a pista só. 

Então, hoje, quando eu chego em Brasília, às vezes... 50 anos depois, ou mais, mais de 50 

anos... 

 

H.B. – Sessenta. 

 

M.P. – É. Eu comecei na UnB em 1962. Esse período era 1957, então, 50 e poucos anos. 

Eu mal acredito, quando eu penso no que foi e o que eu vejo, sobrevoando a cidade. Enfim, foi 

um período muito longo. E isso durou... Quer dizer, meu pai ficou... De 1957 a 1961, ele era 

diretor da Divisão de Viação e Obras, e depois, com a morte do Sayão, ele transformou-se num 

dos diretores... 

 

K.K. – Como era o nome do seu pai, Mariza? 

 

M.P. – Moacyr Gomes e Souza. 
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K.K. – E da sua mãe? 

 

M.P. – Lycia Almeida Gomes e Souza. O meu irmão é Moacyr Henrique e a minha irmã 

é Lycia Maria. Então, eu tenho um nome diferente dos irmãos. 

 

K.K. – Aqui no Rio, vocês moravam aonde? 

 

M.P. – Nós morávamos em Copacabana, num prédio em que o apartamento foi vendido 

há dois meses atrás. Em Copacabana, quando Copacabana... Em 1950, nós mudamos para cá. 

E estudei no Cocio Barcellos, e fui colega de turma do Otávio e contemporânea do Gilberto, 

embora a gente não se conhecesse. Mas o Otávio, sim, porque era da minha turma. 

 

H.B. – Otávio Velho? 

 

M.P. – Otávio Velho. 

 

M.G. – Portanto, toda a sua escolaridade anterior à universidade foi feita aqui no Rio. 

 

M.P. – Foi feita aqui no Rio. 

 

K.K. – Depois do Cocio Barcellos, você foi...? 

 

M.P. – Depois do Cocio Barcellos, eu fui fazer o ginásio no Princesa Isabel, e o científico, 

no Bennett. 

 

K.K. – Mas você estava falando de Copacabana, do prédio. 

 

M.P. – Bom, era um dos poucos prédios construídos – é quase esquina de Santa Clara –, 

e morávamos num apartamento pequeno, de dois quartos, e depois nos mudamos, anos e anos 

depois, para um apartamento maior que eram dois apartamentos juntos, mas no mesmo prédio. 

Então, de 1950 até 2012, a referência... 
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H.B. – Esse apartamento se manteve. 

 

M.P. – ...a referência se manteve na avenida [Nossa Senhora de] Copacabana, 723. 

 

K.K. – E havia essa vivência da cidade, de ir muito à praia, de viver essa...? 

 

M.P. – Muito a praia. 

 

K.K. – Sua mãe não estranhava? Sua mãe, que era do lado rural, gostava dessa vida 

urbana, ou ela se adaptava? 

 

M.P. – Bom, ela teve que se adaptar logo, não é? Ela casou-se com 19 anos, foi para o 

Rio Grande do Sul... Eu acho que a grande surpresa e diferença de vida, para ela, foi a ida para 

o Rio Grande do Sul. Porque, naquela época, ela se sentia, segundo relatos dela, ela se sentia 

realmente no exterior, porque falava-se alemão e italiano. Então, eu acho que o choque foi esse. 

 

K.K. – Ela casou em que ano, Mariza? 

 

M.P. – Ela casou em 1941. 

 

K.K. – E você é de 1942? 

 

M.P. – Eu sou de 1942. 

 

K.K. – Então, tinha o problema do gasogênio, mesmo. 

 

M.P. – Tinha. 

 

K.K. – Não havia... 

 

M.P. – Isso. Para o meu irmão nascer, tinha o problema do gasogênio, porque eles... 
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K.K. – Minha avó passou por isso, também. 

 

M.P. – Nessa época... Quando eu estava para nascer, a minha mãe foi para Muriaé, mas 

tinha que se vir ao Rio naqueles DC-3 antigos, cheiro de gasolina, aquela coisa toda, saquinho 

para vomitar [risos], e ainda pegar uma viagem longa, de terra, até Muriaé, e depois essa volta. 

Então, quando o meu irmão estava para nascer, a minha mãe chegou a vir ao Rio e voltou. Ela 

falou: “Não, não vou fazer essa loucura de ir até Muriaé”. Voltou e o meu irmão nasceu no Rio 

Grande do Sul. Mas fez a mesma coisa no caso da minha irmã. Então, nós duas somos de 

Muriaé. 

 

H.B. – Já tinha dois filhos, precisava da casa da mãe. 

 

K.K. – A gente estava falando da tua vida escolar, que a Dores de te perguntou, e como 

é que era esse lado do estudo em casa, a relação...? A sua mãe não tinha uma formação 

universitária. Ou depois ela...? 

 

M.P. – Não, não tinha. Ela tinha feito até o... Ela estudou no Colégio [Santa] Marcelina 

e a formação dela ia até o normal, o que hoje seria... Como é que chama? 

 

K.K. – Ensino médio. 

 

M.P. – Não, ensino médio, não. 

 

H.B. – O clássico ou o científico, ou o normal, o curso normal. 

 

M.P. – É, o curso normal, para professora. 

 

H.B. – O curso normal, mesmo. 

 

M.P. – Então era isso. Do lado do meu pai, aí você encontra vários engenheiros. É uma 

família que tem vínculos com engenheiros... Eu só descobri isso há uns... talvez, 20 anos atrás, 
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que os tios do meu pai eram engenheiros do fim do Império. Então, por exemplo, o Francisco 

Bicalho foi meu tio-avô, que esteve na construção... 

 

H.B. – [Uma família de engenheiros...] 

 

M.P. – ...que esteve na construção de Belo Horizonte etc. Na época da construção de 

Brasília, eu não tinha ideia que esse era quase um traço familiar. E o meu pai também não 

mencionava muito isso. Eu acho que... 

 

H.B. – Talvez nem tivesse essa consciência. 

 

M.P. – Talvez. 

 

H.B. – Os três cursos profissionais sempre foram medicina, engenharia e direito, então, 

acaba tendo uma recorrência na família. 

 

K.K. – E ele era muito rígido? Como é que era o seu pai, com relação a vocês? Ou o 

encargo era da sua mãe? Eu tenho essa peculiaridade da curiosidade... [risos] 

 

M.P. – Se o pai...? 

 

K.K. – Se vocês eram muito cobrados. Como é que era essa parte do estudo? 

 

M.P. – Bom, aí, como tudo tem que ser muito sintetizado, obviamente, eu acho que... 

Que eu possa dizer que tenha me influenciado é uma ideia que o meu pai tinha de que as filhas 

e os filhos tinham direitos e obrigações iguais. Então, e a ideia era que... E como, na época, 

ainda havia a ideia de que as meninas iam se casar etc., ele era muito claro, desde a gente 

pequena, de que nós tínhamos antes que nos formar e depois pensar em casar, coisa que nem 

passava... 

 

H.B. – Não era tão comum. 
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M.P. – Não, não era comum. E eu não tinha nenhuma intenção de casar, quando eu ouvia 

isso. Era muito cedo. [risos] 

 

H.B. – Mas você aprendeu que... 

 

M.P. – Mas aprendi que tinha que... que primeiro a gente tinha que se formar, que não 

deveria ficar à mercê de nenhum homem que nos sustentasse. 

 

H.B. – Primeiro ser alguém; depois escolher alguém. 

 

M.P. – É. 

 

K.K. – E interessante como é uma época de transformação mesmo. 

 

M.P. – Eu acho que isso... 

 

M.G. – A Mariza sente que, na sua trajetória, essa orientação do pai fez a diferença, face 

àquilo que poderiam ser as trajetórias de outras colegas do seu tempo? 

 

K.K. – Mulheres. 

 

M.G. – [Colegas] mulheres. Como é que vê a sua trajetória escolar e de cientista, por 

comparação com colegas, porventura, do período pré-universitário ou outras? O que faz a 

diferença na sua trajetória, face a essa orientação? 

 

M.P. – Eu acredito que as minhas colegas e amigas, de alguma forma, tinham uma 

orientação semelhante. Estou pensando especialmente não nas colegas de primário, porque eu 

perdi o contato, mas colegas do Bennett, por exemplo, ou do científico, das que eu conheço e 

que eu tive notícias depois, elas se transformaram em advogadas, em... Praticamente todas 

tiveram uma profissão. Acho que ninguém... Talvez o Bennett tenha também ajudado nisso. 

 

H.B. – Estimulado. 
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M.P. – Estimulado. 

 

H.B. – E talvez até a escola tenha sido escolhida por esse grupo de pessoas que pensasse 

assim, talvez. 

 

M.P. – É, pode ser. 

 

M.G. – E a ida para Brasília? Também aí fez alguma diferença no seu percurso? 

 

M.P. – Ah! Enorme. Enorme. Porque aí eu fui para Brasília, em... Bom, em 1961, eu 

poderia... foi o ano que eu passei em Belo Horizonte, na casa da minha avó paterna, porque eu 

já tinha decidido fazer arquitetura. Eu acho que com 15 anos... 

 

H.B. – Mariza, quando foi isso? 

 

M.P. – Mais ou menos com 15 anos, eu cheguei à conclusão que arquitetura era a minha 

opção. Eu tinha um tio arquiteto, irmão do meu pai, e ele mesmo achava que não era uma boa 

escolha, que arquitetura era uma escolha para homens, e mulheres iam sofrer muito, iam ter 

muitos... Enfim, não seria uma boa escolha. Mas, retrospectivamente, eu penso que talvez não 

só porque eu gosto do lado estético, artístico etc., mas eu acho também que, dentro dos 

exemplos familiares, a arquitetura, para mim, era o lado feminino da engenharia. Isso é 

retrospectivamente, não é? Na época, obviamente, eu não tinha consciência. Então, eu me 

orientei para fazer arquitetura. Então, passei um ano em Belo Horizonte fazendo o cursinho 

para arquitetura, na própria Faculdade de Arquitetura. Isso foi o ano de 1961. Quando chegou 

ao final do ano e eu ia prestar vestibular em Belo Horizonte, veio a notícia que a UnB ia ser 

fundada, uma universidade em Brasília, e aí eu fui fazer o vestibular em Brasília e entrei na 

primeira turma. 

 

H.B. – Seus pais já moravam, já tinham fixado residência lá? 
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M.P. – Já moravam em Brasília. Porque o meu pai foi em 1957, e em 1960 ou 1961, os 

meus irmãos, que ainda estavam no segundo grau, aí já tinha escola para eles, então, a minha 

mãe foi para Brasília com eles e fixaram residência lá, e eu fui para Belo Horizonte. 

 

K.K. – Por conta da universidade? 

 

M.P. – Por conta... enfim... 

 

K.K. – Do projeto... 

 

M.P. – Do projeto. Porque não se sabia quando teria uma universidade em Brasília. 

 

K.K. – E, nessa época, têm obras, autores...? Havia uma biblioteca na sua casa? Ou, 

enfim, livros que te marcaram, nessa fase pré-universitária. 

 

M.P. – Essa é uma pergunta curiosa, porque outro dia eu estava me lembrando de que 

esse período em Brasília que eu passava as férias, os três meses, dezembro, janeiro e fevereiro, 

isto é, debaixo de chuva, e julho, no frio, que na época... Hoje não acontece mais, mas cheguei 

a pegar três graus de frio em Brasília. Então, era uma época que eu lia muito romances, e os 

livros que eu comprava eram os livros que estavam disponíveis numa livraria... Talvez seja 

muito, de chamar de livraria, mas era um misto de livraria... 

 

K.K. – Papelaria. 

 

M.P. – Era livraria, papelaria, era onde se comprava os jornais... Então, eu lia os livros 

que tinham lá. E os livros que tinham lá que eu escolhi... Porque, obviamente... Para minha 

surpresa, hoje, quando eu penso... Eu li praticamente a obra toda do André Gide – era o que 

tinha –, Aldous Huxley, Graham Greene... Deixa eu ver se eu lembro mais. Mas, enfim, eu lia 

um livro e gostava, eu voltava e ia lendo todos. Enfim, era... Isso na faixa de 16 e 17 anos. 

 

H.B. – Saindo da adolescência. 
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M.P. – É. Por isso é fácil eu dizer quais livros que eu lia, porque... 

 

K.K. – Não tinha outras fontes. 

 

M.P. – Não tinha escolha. 

 

H.B. – Mariza, você então se deu conta que queria fazer arquitetura antes de Brasília; 

ficou esse tempo em Belo Horizonte, que, do ponto de vista universitário, já era mais 

estruturado... 

 

M.P. – Com certeza. A Faculdade de Arquitetura era considerada... 

 

H.B. – [Era] uma referência, inclusive. 

 

M.P. – ...uma referência. 

 

H.B. – O que foi que te estimulou ir para o desconhecido? Nesse sentido, da arquitetura 

e da universidade. Quer dizer, a ideia de uma universidade nascendo te estimulava ou criava 

algum temor? Como é que você decidiu fazer...? 

 

M.P. – Não, não. Estimulava muito. Talvez eu deva colocar da seguinte forma: na época, 

não tinha muita escolha, ou eu passaria os cinco anos em Belo Horizonte, longe da família etc., 

da família imediata, pais e irmãos, o que era sempre um pouco desconfortável, num certo 

sentido, morando com a minha avó e com a minha tia etc., ou eu voltava, vamos dizer, para 

casa e fazia a universidade em Brasília. Agora, Brasília acenava como uma coisa muito nova, 

então... 

 

H.B. – Os arquitetos estavam todos em Brasília. 

 

M.P. – É. Então, não houve temor nenhum. Foi com grande entusiasmo que eu fui. Mas, 

além disso... Isso antes de saber o que seria a arquitetura em Brasília, na UnB. E quando cheguei 

lá, aí o encanto foi maior ainda. Então, foram três anos muito... vividos muito intensamente. E 
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foi, respondendo ao que a Dores perguntou, foi fundamental. Foi uma mudança... Foi um 

acordar para a vida, uma coisa muito importante. 

 

M.G. – E como é que depois se deu essa transição, a sua experiência com a sua formação 

em arquitetura, com a sua graduação, e depois essa transição para as ciências sociais? O que é 

que foram os entusiasmos e, de algum modo, os aspectos que menos a entusiasmaram a esse 

respeito? 

 

M.P. – Bom, enquanto eu fazia arquitetura... Em Brasília, os cursos obrigatórios, você 

fazia no instituto – no caso, para arquitetura, é o Instituto Central de Artes – e você era 

obrigada... todos os alunos eram obrigados a fazer cursos em áreas de outros institutos, um 

número de cursos em outros institutos. Eu não... Havia um nome, que eu não me lembro. Eram 

disciplinas que não eram obrigatórias. Quer dizer, era obrigatório fazer, mas não... 

 

H.B. – Escolhendo o que quisesse [inaudível]. 

 

M.P. – Escolhendo o que quisesse. E eu comecei... Durante um semestre, eu fiz línguas, 

acho que inglês ou francês, alguma coisa assim, e aí resolvi fazer ciências sociais. Então, 

durante dois anos e meio, eu fiz disciplinas fora da área de arquitetura – introdução às ciências 

sociais, introdução à sociologia –, e aí fui aluna de professores como o Perseu Abramo – você 

vai reconhecer –, o José Albertino, o José Cesar Gnaccarini. E quando eu tive que deixar a 

arquitetura, praticamente já estava mapeado o que eu queria fazer. Em Belo Horizonte, durante 

o curso, como o curso de preparação na Arquitetura era... era na própria escola etc., eu tive 

colegas que eu reconheço até hoje e que se tornaram grandes arquitetos em Minas etc., e a gente 

tinha um grupinho que se reunia e todos nós tínhamos muita vontade de fazer disciplinas nas 

humanidades. 

 

H.B. – Esse é um momento de efervescência política especial... 

 

M.P. – De 1960 a 1962. 
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H.B. – ...de 1960 a 1964. Você acha que esse ambiente estimulava o interesse por ciências 

sociais, ali, naquele contexto da UnB? 

 

M.P. – Ah, da UnB? Não, eu estava falando um pouquinho antes. Mas na UnB, com 

certeza, porque os professores eram muito carismáticos, também. O Perseu era uma pessoa 

extremamente carismática. E a universidade era muito pequena, no começo. Eu não me lembro 

quantos alunos tinha, mas eu era o número cento e pouco. 

 

K.K. – Vocês todos se conheciam. 

 

H.B. – Quer dizer, era uma convivência de comunidade. 

 

M.P. – Era muito... Então, os professores se reuniam muito. Os professores da área de 

artes se reuniam... Enfim, era um grupo. Então, os alunos acabavam também conhecendo. E 

como havia essa circulação de alunos de uma área para outra área, era muito intensa a vivência 

na universidade. E a gente tinha aula num determinado período... No meu caso, que eu me 

lembre, era de manhã, mas a gente ficava à tarde na universidade, ou como bolsista ou como 

bolsista voluntário. Eu fui bolsista voluntária durante um bom tempo, então, eu trabalhava junto 

com os professores. Então, era uma vida... Você saía bem cedo e chegava à noite em casa. E 

frequentemente, à noite, você saía para ir assistir os filmes dos cursos do Paulo Emílio. Então, 

era uma vida muito intensa, muito mobilizadora, em termos do grupo. 

 

K.K. – Por que você disse que teve que deixar a arquitetura? 

 

M.P. – Bom, aí... A vida da gente nunca é uma linha reta. Aí eu acho que o Gide talvez 

tenha influenciado, em termos de... [riso] Agora eu estou me lembrando, tem uma... algo que 

me... É lógico que você só lê e as coisas calam porque você já tem... 

 

H.B. – Em você. 
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M.P. – ...em você. Mas eu me lembro uma frase do Gide, ou de algum personagem, 

alguma coisa assim, dizendo: “Prefiro ter uma vida patética do que medíocre”. Eu acho que eu 

estava pronta para novas experiências e... 

 

H.B. – Aventura. 

 

M.P. – ...e alguma aventura, e algumas aventuras na vida. E aí a vida afetiva se entrelaça 

com a vida acadêmica e eu terminei me casando com um professor e nós saímos de Brasília e 

fomos para Recife. Passamos um ano em Recife. Eu tentei continuar a arquitetura lá, mas como 

o currículo em Brasília era totalmente inovador e o currículo de Brasília... 

 

H.B. – Não havia correspondência. 

 

M.P. – Não havia correspondência, porque as disciplinas do início do curso de arquitetura 

em Brasília eram as disciplinas do fim do curso nos outros lugares no Brasil. Não era nem 

Recife especificamente; aqui no Rio, também. Então, a gente já entrava no curso de arquitetura 

já fazendo projetos, e nos outros cursos era uma coisa que você fazia no final – primeiro você 

desenhava gregas e coisas desse tipo. Então, o que aconteceu foi que eu não consegui continuar 

arquitetura lá, porque eu teria que... Eu já estava prestes para ir para o quarto ano e teria que 

voltar. Eles aceitavam apenas o vestibular. Teria que começar do zero. 

 

H.B. – Teria que recomeçar. 

 

M.P. – Do zero e, ainda, dentro de uma concepção que para mim era... Com isso a gente... 

Eu desisti e viemos para o Rio, e aqui no Rio também seria o mesmo caso. Aí eu pensei: “Bom, 

vou começar tudo de novo fazendo um novo vestibular”. E aí fiz vestibular para a Faculdade 

Nacional de Filosofia, para ciências sociais. Daí o caminho... 

 

M.G. – Mas poderíamos dizer que foi um caminho de escolha ou um caminho de 

constrangimento, face a essas dificuldades que teve em continuar a arquitetura? Fazendo essa 

retrospecção, relativamente aos seus 15 anos, as suas ideias fixas desde essa altura de que a 
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arquitetura seria um percurso, que balanço faz, relativamente às escolhas e aos 

constrangimentos dessa sua trajetória entre estas duas áreas? 

 

M.P. – Eu diria que eu não senti como constrangimento, não. Eu acho que vou dividir a 

resposta em duas partes. Primeiro, não senti como constrangimento porque, quando eu vim 

para o Rio, eu trabalhei, durante um ou dois anos, como desenhista de arquitetura e, ao ter essa 

experiência, eu percebi que o dia a dia de um arquiteto é muito diferente do que os sonhos de 

arquitetura que a gente tinha na UnB. Então, eu via arquitetos fazendo a mesma coisa que eu 

fazia: praticamente fazendo desenhos de arquitetura, nada mais. Então, com isso, não... 

 

M.G. – Não se entusiasmou. 

 

M.P. – É. Enfim, eu já me desencantei do métier do arquiteto, como ele vive. 

 

H.B. – Quer dizer, você está dizendo que a UnB acabou sendo uma referência próxima 

do seu sonho? 

 

M.P. – Ah, com certeza. 

 

H.B. – Isso é uma avaliação da inovação que foi a UnB naquele momento? 

 

M.P. – Eu acho que não tem uma resposta. Eu acho que é a inovação, são as pessoas com 

quem eu convivi na UnB, os professores e os colegas, mas especialmente os professores, que 

me deram... que eu senti: “Bom, cheguei em casa. O mundo pode ser muito bom, muito 

agradável, muito harmonioso”. Você se sentia realmente muito encaixada, muito à vontade, e 

havia um espaço para a criatividade absolutamente fantástico. Então, esse é um lado. Mas eu 

estava respondendo... que eu falei que eu... 

 

M.G. – Dos constrangimentos. 
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M.P. – Bom, aí eu entrei nas ciências sociais e eu acho que fiz a mesma coisa: ao escolher 

antropologia, que foi uma escolha tardia, só no mestrado, eu escolhi a arquitetura das ciências 

sociais. 

 

K.K. – E você lembra dos seus colegas na Faculdade Nacional de Filosofia, que depois 

se transforma em Ifcs, ao longo da sua graduação, não é isso? Você se forma como Ifcs, não é? 

 

M.P. – Eu me formo como Ifcs. Mas eu acho que foi só o último ano. 

 

K.K. – No último ano, em 1969... em 1968. 

 

M.P. – Isso. Ali em frente ao... Não é em frente. Na Marquês de Olinda, mas em frente 

ao prédio onde eu morava, que era o 61, onde você mora. Eu atravessava a rua e... 

 

K.K. – E você lembra dos seus companheiros de turma nessa fase? 

 

M.P. – Eu me lembro de alguns. 

 

K.K. – Ou dos professores que mais te marcaram. 

 

M.P. – Vamos lá. Entre os colegas, a Rose Goldsmith... É isso? O sobrenome dela, agora 

eu estou na dúvida. A Gláucia Villas Bôas, a Tereza Jorge, o Lúcio Castelo Branco. Era o grupo 

mais próximo. Me lembro, já nessa época, do Gilberto, mas o Gilberto e a Yvonne eram de 

uma turma mais adiantada. E aí tem um dado interessante: o Gilberto é mais moço que eu... era 

[mais moço], mas, ao mesmo tempo, era mais adiantado do que eu, porque eu tinha passado os 

três anos na arquitetura. 

 

H.B. – Você já tinha passado pela arquitetura. 

 

M.P. – Então, ele e a Yvonne se formaram antes do que eu. 

 

K.K. – Mas vocês tinham já uma aproximação? 
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M.P. – Não. 

 

K.K. – Não. Só mais tarde. 

 

M.P. – Só mais tarde. Esse é um dado curioso. 

 

H.B. – Você estava na UnB em 1964? A experiência do golpe chegou naquele ambiente? 

Você tem lembrança? 

 

M.P. – Chegou. Mas não a invasão. A invasão foi em 1965, eu já não estava lá. Chegou 

a experiência de 1964. 

 

H.B. – Você pegou dois momentos cruciais, tanto na UnB quanto na Filosofia, aqui: em 

1968, aqui, e tem 1964 lá. Então, nesse sentido, 1968 foi mais forte que a invasão em 1965, 

porque você já não estava. 

 

M.P. – Não, mas 1964 já foi um abalo muito grande. 

 

H.B. – Lá. 

 

M.P. – Lá. 

 

H.B. – Sim. 

 

M.P. – Porque professores presos... Isso aí eu me... 

 

H.B. – Você tem essa lembrança? 

 

M.P. – Tenho. Aqui, o meu envolvimento aqui foi menor, num certo sentido, no dia a 

dia. Porque em... Eu entrei em 1966 e em 1967 nasceu o meu filho. Então, eu tinha um filho 

pequeno que... Enfim, o dia a dia passa a ser mais dividido. E, em 1966 todo, eu trabalhava, 
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também, na parte da manhã. Não, ao contrário: eu trabalhava à tarde. Eu ia à FNFi e ao meio-

dia eu entrava num trabalho e ia até às seis da tarde. Isso aí até... 

 

K.K. – No jornal? 

 

M.P. – Não. Nessa época foi a Minasgás. Eu fazia o planejamento gráfico e 

acompanhamento de vendas da Minasgás, distribuidora de petróleo etc. Eu trabalhei uns oito 

meses lá, até o Henrique, o meu filho, nascer. Então é isso. Por isso é que eu talvez tenha... 

 

H.B. – Que essa lembrança primeira tenha sido mais forte. 

 

M.P. – É mais forte. 

 

M.G. – E como é que foi essa experiência da maternidade, de uma vida familiar já com 

responsabilidades e, ao mesmo tempo, o seu estatuto [status] de estudante? 

 

M.P. – Olha, foi tranquilo. [risos] Foi tranquilo. Hoje eu estranho como é que eu 

conseguia fazer tantas coisas. Mas foi tranquilo porque, primeiro, eu queria ter o Henrique, ele 

nasceu, e pequeno... Eu fiz provas até a véspera, perdi uma prova parcial, que fiz em agosto, a 

prova de história. Essas coisas ficam marcadas, não é? A prova de história, eu só fui fazer um 

mês depois, em segunda chamada. E passei a gravidez toda trabalhando de manhã, comendo 

no bandejão, trabalhado ao meio-dia e indo para casa de ônibus superlotado, e ainda estudava 

à noite. Então, eu não sei realmente... Hoje seria absolutamente inviável, mas, enfim, isso era 

possível, não é? Então, foi tranquilo. E quando mudou para a Marquês de Olinda, aí ficou 

facílimo: entre uma aula e outra, eu podia ir em casa ver o que estava acontecendo. 

 

H.B. – Essa, de fato, é uma experiência única. 

 

K.K. – Eu tinha te perguntado dos professores da Faculdade de Ciências Sociais aqui. 

 

M.P. – Ah, dos professores? Infelizmente, eu não vou lembrar do nome de um professor 

que foi muito marcante, que era um professor de epistemologia. Se alguém... Depois ele foi 
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para a USP. Não consigo me lembrar do nome dele, mas talvez tenha sido o mais marcante. Eu 

me lembro, obviamente, da Miriam Limoeiro, que foi minha professora; o Roger Walker, 

casado com a Neuma Aguiar... E foi via o Roger que... Eu acho que eu falei isso no memorial, 

agora que estou me lembrando. Foi via o Roger, que estava fazendo uma pesquisa e chamou 

três alunos – eu era um deles... A essa altura, eu já estava na transição de um fim de um 

casamento e começo de um outro e aí... Bom, aí foi o início de começar a pensar em fazer uma 

pós-graduação. Mas, antes disso, eu trabalhei dois anos – eu acho que foram dois anos – no 

Correio da Manhã como diagramadora. Então, enquanto fazia... Enfim, usava as habilidades 

possíveis, não é? Aproveitando a experiência na arquitetura etc., fui fazer diagramação no 

Correio da Manhã. E aí fazia o Anexo. Eu era a diagramadora do Anexo, fazia o Anexo inteiro. 

 

K.K. – O Anexo era o quê? 

 

M.P. – Era como o segundo caderno, que na época, não sei se você lembra, Helena, 

chamava-se Anexo. Foi uma reformulação... 

 

K.K. – Era o caderno cultural? 

 

M.P. – É como se fosse o Caderno B. 

 

K.K. – Isso, para os espectadores de qualquer lugar do mundo... 

 

M.P. – O Correio da Manhã tinha sido reformulado pelo Reynaldo Jardim, inclusive a 

diagramação. Então, eu entrei como diagramadora, aprendi no próprio Correio a diagramar, 

mas numa época em que você diagramava ainda naqueles papéis enormes, com caneta, contava 

as palavras... 

 

H.B. – Ninguém fazia isso por você. 

 

M.P. – Ninguém. Não tinha nenhuma máquina para fazer isso. 
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K.K. – E aí você conta que chega a fazer o exame para o Museu Nacional, para uma 

turma que já estava se preparando para ir para Brasília. Ou a princípio era o Museu Nacional e 

que depois...? 

 

M.P. – Não, não. Já foi direto para Brasília. Nesse momento, como eu falei, eu já estava 

no segundo casamento, que era... O Tullio era também um... foi aluno também da FNFi e, 

depois, do Ifcs, e nós decidimos fazer uma pós-graduação. Ele foi para a USP e eu... Nós 

trabalhamos um ano... Eu trabalhei com o Francisco Weffort, e ele, com o Gabriel Cohn. E na 

hora de fazer o exame, eu não passei em ciência política. 

 

K.K. – Que bom para a antropologia! [risos] 

 

M.P. – Que bom! A essa altura, eu então parei, resolvi sair do Correio da Manhã e fiquei 

seis meses realmente no apartamento da Marquês de Olinda, pintando o apartamento e lendo. 

Enfim, praticamente fazendo isso. E comecei a ler antropologia. Aí eu acho que tenho que 

completar, porque esse período que eu passei na... fazendo ciências sociais e que termina no 

Ifcs é um período em que eu começo a ler muita epistemologia e ter grupos que discutiam, e 

sociologia também: Gurvitch... Aí a gente começa a ler Marx, começa a ler... E muita 

epistemologia. Tanto que esse professor do qual eu me esqueço o nome era um professor de 

epistemologia. E ao mesmo tempo, trabalhando num jornal, que é a coisa mais chão possível, 

fazendo diagramação e pensando... [risos] 

 

M.G. – [E pensando] em questões epistemológicas. 

 

M.P. – ...em questões epistemológicas. Então, era uma dissonância total. 

 

K.K. – Você lembra de livros que marcaram, nessa literatura? 

 

M.P. – Bom, Bachelard, Canguilhem… Enfim, todos... Isso era leitura diária. E a gente 

tinha grupos... 

 

K.K. – Lia-se os originais ou lia-se traduções? 
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M.P. – Lia-se traduções. Porque eu me lembro... Pelo menos, Bachelard, eu me lembro 

até da capa do livro. 

 

K.K. – É da Zahar Editores. 

 

M.P. – É da Zahar, não é? Isso. Então, era um período de grande dissonância do que se 

fazia e do que se estudava. E eu tinha desistido de fazer antropologia. A minha graduação é em 

sociologia e ciência política. Antropologia, para mim... Eu desisti no segundo ou terceiro ano, 

quando... Terminadas as obrigatórias, então havia um curso... O curso a ser oferecido era sobre 

grupos indígenas do Brasil Central, alguma coisa assim, em pleno 1968. Eu falei: “Não...”. 

 

H.B. – Você viu que não era isso. 

 

M.P. – “Não faz sentido. Vou estudar grupos indígenas, com as coisas acontecendo...?!” 

Aí eu falei: “Bom, então, abandono a antropologia”. Então, só vou retomar leituras de 

antropologia praticamente depois de... 

 

H.B. – [Depois] de saber que também não era ciência política. 

 

M.P. – Que não era também ciência política. E aí um pouco que me encanto com a ideia 

de uma coisa suave, alguma coisa inteligível. Porque um dos problemas que eu enfrentei, que 

parecia um desafio impossível de se acomodar, era fazer um projeto em ciência política com 

material empírico. Eu estava tão... As teorias eram tão abstratas, tão questionáveis etc., e como 

é que eu ia estudar, sei lá, o PTB? As coisas não combinavam, não se encaixavam, e eu achava... 

Dava nós na cabeça e não conseguia articular as duas coisas. 

 

K.K. – E o teu fascínio era esse, de realizar uma pesquisa concreta. E talvez não 

houvesse... 

 

M.P. – Eu não sabia. 
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K.K. – Ainda não sabia. 

 

M.P. – Não sabia que queria fazer uma pesquisa concreta, não. Eu queria fazer uma 

pesquisa que fosse factível, e as opções eram essas. Em São Paulo, você ia estudar alguma 

coisa... qual a diferença entre Perón e o populismo peronista e o de Getúlio. E aí você, com 

várias teorias absolutamente grandiosas, não conseguia colocar... Eu não conseguia. 

 

H.B. – E um momento muito forte de ditadura militar. Então, a ciência política ocupava 

um lugar muito central [inaudível]. 

 

M.P. – Com certeza. E a antropologia era uma coisa... E esse período em que eu me 

afastei de tudo... Enfim, houve espaço para eu sentir o que eu... onde que estava a afinidade. 

Então, eu acho que eu funciono muito na base de... um pouco de intuição... Ou funcionei muito 

na base de deixar o inconsciente decidir por si próprio. Nunca tive muita... um roteiro, no 

sentido de... concreto. Eu tive um roteiro de uma direção, mas não de que essa direção ia ser 

no caminho de tal coisa, e com isso me tornei aberta, num certo sentido. Dei algumas voltas 

etc., mas que não... Nunca me senti realmente constrangida a fazer tal coisa. 

 

K.K. – E aí como que é esse encontro com o Roberto...? 

 

[FINAL DO ARQUIVO I] 

 

K.K. – Eu ia perguntar como é que tinha sido esse encontro com o Roberto Cardoso de 

Oliveira e o Museu Nacional. 

 

M.P. – Ah! Esse encontro é curioso. 

 

K.K. – Você podia contar para a gente? 

 

M.P. – Como é que foi o encontro? 

 

K.K. – É. 
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M.P. – Bom, esse encontro se passa na Marquês de Olinda, 61. Porque, não me lembro 

como, a gente fica sabendo que o Roberto ia para Brasília e que ia abrir a pós-graduação lá, e 

o contato com o Roger... Bom, nessa época, a gente morava no oitavo andar do segundo bloco 

da Marquês de Olinda, 61. Não tínhamos telefone. Então, atravessamos a rua e ligamos de um 

bar para o Roger, marcando uma hora para ele intermediar a... Isso à noite. O Roger falou: 

“Vou ligar agora e vocês me ligam daqui a dez minutos”. A gente voltou a ligar e ele falou: 

“Vocês podem ir lá agora”. “Qual é o endereço?” “Marquês de Olinda, 61, segundo bloco, 

segundo andar.” Então, nós entramos... 

 

H.B. – Você não sabia? 

 

M.P. – Eu não me lembro de saber. Eu sei que nós entramos então no mesmo prédio que 

nós morávamos, fomos para o segundo andar e tocamos na porta do Roberto. Aí tivemos uma 

conversa etc. Ele estava indo para Brasília, já tinha um apartamento etc. E ele falou: “Bom, 

então, vocês fazem a seleção junto com a seleção do Museu. Vocês passando, vocês vão para 

Brasília”. Foi o que a gente fez. Então, fizemos a seleção daqui... 

 

H.B. – A seleção daqui valeria para lá? 

 

M.P. – Valeria para lá. Simplesmente... O mesmo processo: a prova... 

 

K.K. – Havia um projeto ou eram leituras bibliográficas? 

 

M.P. – Não. Naquela época, era... A comissão dava uma série de temas, cinco ou dez 

temas, você escolhia um; tinha uma semana para fazer... 

 

H.B. – Para fazer uma pesquisa. 

 

M.P. – ...uma minipesquisa; depois, ia lá, tinha quatro horas para escrever o resultado e 

passava por uma entrevista. Então, a gente fez isso, fomos aprovados e fomos para Brasília. 

Para mim, era já a segunda encarnação... 
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H.B. – Era voltar para casa. 

 

M.P. – ...na UnB. Então, aí fiz o mestrado na UnB, de novo, dez anos depois. 

 

H.B. – Você se lembra dessa volta, Mariza? 

 

M.P. – Lembro. Lembro bastante. 

 

H.B. – Muito diferente? 

 

M.P. – A cidade, você diz, ou a universidade? 

 

H.B. – O ambiente da universidade. 

 

M.P. – Ah! O ambiente da universidade? Era outra universidade. 

 

K.K. – Em que aspectos? 

 

M.P. – Bom, primeiro, o número tinha multiplicado exponencialmente, de alunos, e essa 

coisa toda; já havia as construções no campus e o ambiente era completamente diferente: era 

pós-golpe e totalmente... Era uma universidade não muito diferente de qualquer outra. 

 

K.K. – E voltando só para o projeto, você lembra o tema que você escolheu? Já tinha 

algum direcionamento, na escolha dessa seleção do tema do projeto? Depois você estava 

vinculada a esse tema, no curso em si? 

 

M.P. – Não, não. Eram coisas... Eu me lembro do tema que eu escolhi, que era fazer... 

Eu não sei como é que o tema era formulado, mas era uma questão de visões geracionais... Eu 

não saberia formular. Eu me lembro que eu fiz entrevistas com um pai e um filho. Agora, eu 

precisaria saber a respeito do quê. [risos] 
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K.K. – Era um tema da família. 

 

H.B. – Mas a questão era a questão geracional. 

 

M.P. – Isso. E eu tinha lido... Naquele momento era muito diferente de hoje, no sentido 

de que hoje você entra no mestrado e já tem que ter lido uma série de autores, de antropólogos 

etc. Naquele momento, nada disso era exigido; era simplesmente para ver sua capacidade de 

lidar com dados, com o material empírico. O que eu acho muito melhor, na verdade, do que a 

situação de hoje, em que você lê, desassistidamente, autores clássicos e quase que é um 

desfavor depois para os professores, desfazerem o que você leu sozinho. Então, me lembro de 

ter feito esse trabalho, que não... Simplesmente, foi o que me... 

 

K.K. – Foi a prova. 

 

M.P. – Foi o que me mostrou mais interesse, entre as opções. E aí fomos para Brasília. 

O Henrique, a essa altura, devia ter cinco anos. Em 1972... É, cinco anos. E depois de Brasília 

fui fazer pesquisa de campo, já para o mestrado, no litoral do Ceará. 

 

K.K. – Você conta um pouco desse entusiasmo no curso, e aí podia falar um pouquinho 

do seu mestrado, como é que... 

 

M.P. – Posso. Posso falar especialmente do entusiasmo. [risos] O entusiasmo vinha do 

fato de que eu tinha me formado em sociologia e ciência política e tinha passado pela 

experiência de ter tentado a USP e não ter dado certo; da frustração em não conseguir fazer um 

projeto que me satisfizesse; de ter passado dois anos trabalhando como diagramadora, o que... 

Nos primeiros seis meses é ótimo, você fica entusiasmada etc., e depois passa a ser uma rotina 

só. Não chega a ser a mesma coisa, mas é tão rotineiro quanto você ser caixa de banco, que 

era... O pavor de todo mundo era fazer alguma coisa desse tipo. E essa foi uma das razões pelas 

quais eu me demiti do Correio da Manhã etc. Um luxo que eu me dei, porque o salário era 

muito bom – já que eu fazia o Anexo inteiro, eu tinha um salário excepcionalmente bom –, mas 

realmente foi um pouco demais. Então, frente a essa... a dois anos de marasmo, voltar a estudar 

e descobrir coisas novas foi fantástico, e descobrir que tinha... Então, todas as disciplinas que 
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os meus colegas achavam terríveis, parentesco etc., eu achava fantástico, uma maravilha. Eu 

gostava de tudo. A primeira leitura de parentesco foi ler o Radcliffe-Brown. Eu achei uma 

maravilha: “Que coisa linda! Que coisa fantástica!”, etc. Só para chegar à aula e descobrir que 

não era para gostar do Radcliffe-Brown. [risos] Tinha sido um equívoco; eu tinha que gostar 

da próxima leitura, que eu não me lembro qual era, mas o Radcliffe-Brown realmente... 

 

K.K. – Era só uma escada para dizer o que vinha depois. 

 

M.P. – Isso. E eu já achei ótimo, fantástico. Os sistemas africanos de parentesco etc., eu 

achei uma maravilha. Então, foi muito bom. 

 

K.K. – E quem era...? Porque a gente sabe que a pós-graduação está começando no Brasil 

inteiro, nessa época. 

 

M.P. – Isso. 

 

K.K. – O Museu Nacional mal tinha alguns anos dos primeiros mestres. Então, quem foi 

esse quadro que formou a UnB? Se você lembra... 

 

M.P. – Com certeza, porque estão ainda... 

 

K.K. – Foi a primeira turma. Vocês são a primeira... Você faz parte da primeira turma. 

Colegas e professores... 

 

M.P. – Eu sou a primeira turma. Na verdade, eu sou a primeira turma de arquitetura e 

primeira turma de mestrado. 

 

K.K. – Em antropologia. Era social? 

 

M.P. – Era social, antropologia social. Enfim, era o Roberto, que levou a Alcida e o Ken, 

que era o marido dela, o Ken Taylor; o Melatti, que já estava lá, o Julio Cezar Melatti e o Roque 

Laraia... Deixa eu ver as pessoas que eu fiz curso. O Peter Silverwood-Cope... Eu fiz um curso, 
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porque também era obrigada a fazer um curso fora da área específica, eu fiz sociologia com a 

Claire Bacha. Deixa eu lembrar com quem mais eu fiz cursos... 

 

K.K. – Ou seja... Desculpa eu te interromper, mas, a parte antropológica, eram 

basicamente etnólogos que... 

 

M.P. – É verdade. Eu fiz história e teoria da antropologia com o Melatti, e era um curso 

puxado, porque era um semestre só. É verdade que são 40 anos menos, então a bibliografia não 

chegava até onde chega hoje, então... [risos] 

 

H.B. – Não tinha internet. 

 

M.P. – Não tinha internet. 

 

K.K. – E o acesso aos textos, isso tudo vinha mediado pelos professores, também? Porque 

havia poucos... 

 

M.P. – Esse período... Deixa eu falar um pouquinho sobre livros, então, na UnB. No 

começo da UnB, quando eu fazia arquitetura e fazia cursos, que tinha textos para ler... Porque 

a parte de arquitetura, você praticamente não lê textos, mas a parte de ciências sociais era tudo 

mimeografado. Você terminava uma aula magna e ia direto comprar os seus textos e você lia. 

Durkheim, Mauss, tudo isso a gente leu em leituras mimeografadas. Em 1972, a pós-graduação, 

isto é, o mestrado – o doutorado é só em 1980 –, começa, na UnB, com um grant da Fundação 

Ford. Com isso, a biblioteca foi muito bem montada, com uma coisa excepcional hoje: todos 

os clássicos em quatro volumes de cada livro... quatro exemplares [de cada livro]. 

 

H.B. – Os nossos programas de mestrado, a rigor, se equivalem, desse momento, aos de 

doutorado hoje, com quatro anos de curso e dissertações que são teses de doutorado. 

 

M.P. – Exatamente. 

 

H.B. – Essa alteração é muito recente. 
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M.P. – Então, a gente tem... A biblioteca ainda tem livros que... até livros... Eram os 

clássicos, mesmo, desde o século XIX. Todos os livros, quatro exemplares de cada livro. 

 

K.K. – Isso permitia que vocês... 

 

M.P. – Eram oito alunos. 

 

H.B. – É isso que eu ia perguntar, uma turma... 

 

M.P. – Então, você praticamente dividia a leitura com outra pessoa. 

 

K.K. – E, dos seus colegas dessa turma, houve alguns que marcaram mais, que hoje ainda 

são colegas? 

 

M.P. – Dessa turma? Da turma, especificamente, não, mas sim colegas depois: o João 

Pacheco foi da turma seguinte; o Terri Aquino foi também da turma seguinte. Da minha turma, 

eu encontrei, há uns dois anos atrás, a Maria das Graças, que fez a pesquisa de campo comigo 

e com o Tullio no litoral do Ceará. Eu a encontrei. Ela é consultora em Belo Horizonte. Mal a 

reconheceria e talvez ela também não me reconhecesse, se eu não tivesse ido para um 

seminário... ficava... 

 

H.B. – Teve a identificação e tudo isso. 

 

M.P. – É, bem identificada etc. Então, essa é a turma. E, além disso, a gente tinha 

condições de trabalho muito boas, porque nesse período a gente já tinha salas para os alunos 

da pós-graduação no subsolo do Minhocão. O Minhocão é o Instituto Central de Ciências, 

aquele prédio que é um minhocão, tem um quilômetro de extensão, e no subsolo, que foi 

construído para laboratórios, ainda estava praticamente vazio e a sociologia e a antropologia 

conseguiram alguns setores e nós tínhamos salas enormes para dois alunos, cada sala para dois 

alunos. Então, era... Tinha copa, nós tínhamos uma pessoa que ia lá fazer o cafezinho... Enfim, 

era realmente fantástico. 
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M.G. – Boas condições. 

 

M.P. – É, muito boas condições. 

 

H.B. – Mariza, e a decisão do doutorado, de saída? 

 

M.P. – A decisão de doutorado foi inteiramente do Tullio. 

 

K.K. – De ir para os Estados Unidos? 

 

M.P. – De ir para os Estados Unidos. Não a decisão de fazer o doutorado; de ir para os 

Estados Unidos. Eu acho que é isso que você está perguntando, não é? 

 

H.B. – É. Se em Brasília já havia, no período do mestrado, essa expectativa de que era 

possível fazer o doutorado e onde. Ou isso não era um...? 

 

M.P. – Para nós, foi. 

 

H.B. – Foi? 

 

M.P. – Foi. Agora, a decisão de escolher os Estados Unidos foi do Tullio. E isso eu me 

lembro bem porque, na época que nós conversamos sobre isso, eu me lembro ele perguntando: 

“Aonde você gostaria de ir?”. E eu falei: “Para mim, tanto faz, realmente. Se tiver uma boa 

biblioteca e bons professores, está resolvido. Até nem bons professores. Se for um lugar 

agradável, porque eu não quero ser mártir...”. Tinha o Henrique pequeno. Pequeno não; sete 

anos. “Para mim está ok.” E eu me lembro de na época ter falado: “Eu gostaria de ir para a 

Inglaterra” – porque nessa época eu já conhecia o trabalho do [Stanley] Tambiah –, “eu gostaria 

de trabalhar com o Tambiah, mas não tem bolsa para a Inglaterra etc., qualquer lugar nos 

Estados Unidos para mim está bom, que tenha boa biblioteca e seja um lugar agradável.” Então, 

nós fizemos application para Chicago, que na época era, de longe, o melhor programa, 

Berkeley e Harvard. Harvard, um pouco como concessão, um pouco por orientação do Roberto, 
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porque tinha um conhecimento com o Maybury-Lewis etc. Bom, o nosso application para 

Berkeley chegou num prazo que já não dava, então, ficamos realmente com Chicago e Harvard, 

e fomos aceitos nos dois. Nesse momento, aí eu escolhi Harvard, e não Chicago. O Tullio 

queria ir para Chicago, o melhor curso etc., mas conversamos... Isso dois ou três dias antes de 

mandar a decisão final. Conversamos com um ex-aluno de Chicago, o David Price, e ele falou 

das condições terríveis do campus de Chicago, e ainda mais com uma criança de sete anos, 

vivendo dentro do gueto negro, aquela coisa toda, e muita violência... 

 

H.B. – É difícil mesmo. 

 

M.P. – E na época, uma coisa... Todo mundo tinha que ser muito... “Vocês são 

antropólogos, vocês vão se ajustar. Vão passar uma tranca, vão ter cuidado etc.” E eu realmente 

achei que não fazia sentido passar quatro anos ou cinco anos nos Estados Unidos vivendo... 

 

M.G. – Aterrorizada. 

 

M.P. – ...aterrorizada, com uma criança... Enfim, tudo isso. Aí me lembro de ter 

procurado o Klaas, e falei: “Como é que é Cambridge... Harvard?”. “Ah! É o melhor lugar do 

mundo! É tranquilo, você anda pelas ruas etc.” Eu falei: “Bom, então, para mim está decidido. 

Tem boas bibliotecas?”. “Tem fantásticas, as melhores bibliotecas!” Eu falei: “Então está 

decidido”. O Tullio foi com um pouco de má vontade, mas, enfim, foi muito bom. Cambridge 

realmente é um lugar excepcional, em termos de qualidade de vida. E para a minha surpresa, 

no ano seguinte, o Tambiah foi para lá. Porque, na verdade, ele não estava na Inglaterra. 

Naquela época de pouca comunicação, sem internet, sem nada... Ele estava em Chicago. Se eu 

soubesse que ele estava... 

 

H.B. – Que sorte a sua então! 

 

A.C. – Teria ido para Chicago. 

 

M.P. – Não teria... Enfim, essa coisa dos acasos é realmente fantástico, porque não 

fosse... Se eu fosse segui-lo, eu teria ido para Chicago. Como eu não sabia... E você tinha... 
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Para saber quem eram os professores em cada departamento, você tinha que consultar aquelas 

enciclopédias, aqueles livros imensos, para ver se descobria quem... E não eram atualizados, 

nada disso. Muito diferente do que é hoje. Aí, no ano seguinte, no final do primeiro ano, eu 

soube: “Ah, vem um novo professor para cá”. “Como é o nome dele?” “Stanley Tambiah.” Eu 

falei: “Ah, bom!”. 

 

M.G. – Maravilha! 

 

M.P. – Então pronto. 

 

K.K. – E você conta um pouco no memorial essa transição de uma pesquisa totalmente 

empírica, de campo, mais tradicional que você teve a experiência no mestrado para um outro 

caminho que se abre no doutorado. Você conta até três... Podia voltar um pouquinho para falar 

dessa experiência da pesquisa do mestrado e como que foi, se houve um projeto na hora de ir 

para Harvard, um projeto já... Mas pelo que você conta aqui, não, não é? 

 

M.P. – Não. 

 

K.K. – Porque havia três possibilidades. 

 

M.P. – Eu não me lembro bem do que eu conto, então, você vai ter que me lembrar. 

[risos] 

 

A.C. – Então, vamos ouvir agora. 

 

K.K. – Acho que é ao contrário, vamos te ouvir, que é mais... que é o que ficou mais... 

 

M.P. – Porque eu não me lembro dessas três... 

 

K.K. – Eram: os grupos tribais etíopes, Cabo Verde e tudo que se abriu a partir do 

Stocking, da história da antropologia. 
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M.P. – Ah! Está certo. 

 

K.K. – Você mostra um pouco essas... esse campo de possibilidades aí. 

 

M.P. – Agora eu sei do que você está falando. [riso] No doutorado... Eu acho que eu tive 

sorte, no sentido de ter feito a minha formação na época que fiz. Eu acho que hoje os alunos 

não têm essa sorte – primeiro, pelo que eu falei antes, você tem que já dominar a literatura, 

para entrar num curso de pós-graduação, e em alguns lugares, você já tem que ter um projeto, 

para entrar. Eu acho que... Não sei quais são as vantagens, mas eu me beneficiei muito do 

oposto: de não ter nada e quase que cada etapa começar do zero. Eu nem digo que foi começar 

do... Você quer primeiro o mestrado? 

 

K.K. – Eu acho que em algum momento é bom a gente falar do fato de você ter feito uma 

pesquisa de campo nos moldes que você descreve aqui. 

 

M.P. – Está certo. 

 

K.K. – Porque é uma experiência que depois vai marcar a tua produção, a etnografia, 

como orientadora, como autora. 

 

M.P. – Esse é um dado curioso, porque é quase como ter passado da epistemologia para 

a etnografia. Mas, enfim, é uma descida dos céus, não é? 

 

K.K. – Então. Acho que pode ser bom você contar. É um lado seu até pouco conhecido, 

o seu lado etnógrafo de campo. 

 

H.B. – Você encontrou o que na ciência política não aparecia, e que apareceu. 

 

M.P. – A antropologia, por isso que eu digo, foi minha arquitetura nas ciências sociais, 

porque eu passei a me sentir em casa de novo e muito à vontade, muito... e com muito prazer 

em fazer, muito identificada. Então, a pesquisa de campo no Ceará tem a historinha que é rápida 

de contar, porque foi simplesmente uma vontade de fazer pesquisa de campo do modo mais 
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tradicional possível. Se tivesse uma ilha, a gente iria. Não tinha ilha, a gente foi para o litoral, 

para um dos lugares mais afastados de tudo. Houve épocas... Na época da chuva, como nem 

estrada tinha, a gente levava às vezes mais de 30 horas para ir de Fortaleza até lá. Então, era 

atravessando com burro, nadando os rios. Era uma coisa bem ao gosto de quem está querendo 

uma iniciação. Então, foi nessa... E quando eu fui para Harvard... É lógico que eles pedem... 

Tem uma paginazinha onde você diz os seus interesses. Meus interesses eram coisas muito 

banais: simbolismo, mitos, rituais... Enfim, uma coisa muito simples e muito singela. Eu, lá, 

cheguei a fazer um curso com o Michael Fischer em que no final você tinha que fazer um 

projeto, e eu tentei, pela primeira vez, fazer... pensar: “Bom, vou ter que escrever uma tese de 

doutorado, quem sabe eu amplio esse projeto do Ceará?”. Mas o entusiasmo foi zero. Eu falei: 

“Vou começar tudo de novo, voltar, ampliar isso? Eu já disse o que era interessante, já não...”. 

Seria ficar esticando e forçando uma coisa que... Então, deixei isso para lá. Foi bom ter tentado, 

porque eu vi que não era por aí. Nesse meio tempo, o Maybury-Lewis – nessa época, ainda é 

década de 70, final da década de 70 –, ainda interessado nos sistemas duais de parentesco e 

essa coisa toda, sugere que eu faça uma pesquisa na Etiópia com grupos... com organização 

dual, também. E um pouco para ter opções... Porque quando ele me disse isso, de um lado, eu 

me senti... “Ah, ele acha que eu posso contribuir para essa linha”, que vinha da discussão dele 

com o Lévi-Strauss etc. Enfim, fiquei muito gratificada. Por outro lado, eu falei: “Eu vou parar 

na Etiópia, vou aprender língua de novo. Aonde vai parar o Henrique?”, essa coisa toda. O 

Tullio falou: “Bom, quem sabe a gente faz uma pesquisa numa ex-colônia portuguesa etc.” 

Então, a gente fez uma pesquisa exploratória em Cabo Verde. A gente queria ir à Guiné-Bissau, 

mas não conseguimos o visto para a Guiné-Bissau, porque tivemos a infelicidade de dizer que 

éramos antropólogos, então, o visto foi recusado, numa época, depois de 1975, numa época em 

que você, antropólogo... 

 

A.C. – Muito difícil. 

 

M.P. – Era muito difícil de conseguir um visto. Então, fomos até Cabo Verde. Pensamos 

em eventualmente fazer alguma coisa e voltamos. Isso num verão, com um grant da própria 

universidade, que dava um grant para pesquisa exploratória. Mas, mesmo assim, Cabo Verde 

significava nós irmos para Cabo Verde. O Henrique já estava num trajeto escolar que não 

poderia suspender, eu falei: “Volta ele para o Brasil, a gente vai para Cabo Verde, fica cada um 
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num continente. É uma coisa muito complicada”. Foi quando eu fiz então esses cursos com o 

Stocking e que... Eu acho que eu relato aí que ele fala sobre o início da antropologia nos Estados 

Unidos, a ida do Boas e essa coisa toda, e eu me lembro dos cursos do Julio Cezar Melatti 

falando sobre os alemães que vêm até o Brasil etc. Eu falei: “Bom, por que nós não tivemos 

um Boas?”. E aí começa... Eu falei: “Bom, sabe de uma coisa? Eu vou fazer uma tese sobre a 

antropologia no Brasil”, e responder a várias perguntas que eu já tinha. Era um pouco para mim 

mesma: “Quem eu vou ser quando eu voltar para o Brasil? Vou ser uma antropóloga formada 

nos Estados Unidos, com interesses próprios à academia lá, tentando implantar isso no Brasil? 

Não. O que eu vou...?” Então, foi um pouco a transição e um pouco de esclarecimento para 

mim mesma. Então, decidi ficar lá. Agora, essa pesquisa em Cabo Verde não foi inócua, porque 

o Tullio depois fez o doutorado dele com um cabo-verdiano... Não, desculpe, não é cabo-

verdiano. Foi outra coisa. 

 

K.K. – Em Cambridge? 

 

M.P. – Em Cambridge. 

 

K.K. – Açoriano? 

 

M.P. – Açorianos. Mas, enfim, a coisa teve continuidade. E eu tive depois – hoje meu 

colega – o Wilson Trajano que, aí sim, ele foi para a Guiné-Bissau e faz pesquisa lá, e ele tem 

vários alunos fazendo pesquisa em Cabo Verde. Eu acho que de alguma forma – não vou dizer 

que foi influência minha nem nada porque nunca passei isso... 

 

H.B. – Mas teve um desdobramento. 

 

M.P. – Mas teve algum desdobramento. E um pouco essa saída dos limites, eu acho que 

vem um pouco dessa vontade de... Depois, eu ir à Índia e essa coisa toda foi expandindo essa 

ideia de sair do Brasil. É verdade que sempre com algum vínculo a Portugal, pelo menos até 

agora. Agora, indo para a China, não sei como é que... como é que a Cristina vai... [risos] Qual 

a motivação que faz ela pensar em fazer pesquisa na China. 
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K.K. – Ah, sim, falando da Cristina. 

 

H.B. – Quer dizer, o seu retorno do doutorado é o começo da sua vida profissional então, 

mais sistemática, não é? 

 

M.P. – É. Aí já é a minha... 

 

H.B. – E Brasília foi uma decisão tranquila, também? 

 

M.P. – Aí já é a terceira encarnação na UnB. [riso] 

 

H.B. – Exatamente. 

 

M.P. – Foi tranquilo porque um pouco eu já saí com o Roberto dizendo: “Você volta”. 

Então, já tinha um caminho aberto. 

 

H.B. – E esse é o momento em que os programas de pós-graduação se firmavam assim, 

os professores faziam os seus doutorados fora e voltavam. Aconteceu isso, também. 

 

M.P. – É verdade que a gente foi… Naquela época, nós fomos para os Estados Unidos 

um pouco culpados, nós dois, no sentido... 

 

H.B. – De deixar aqui. 

 

M.P. – No sentido de não ir para a USP. Porque, naquela época, o caminho ainda era ir 

para a USP e voltar. Então, nós tivemos colegas e amigos próximos que ficaram um pouco 

horrorizados: “Com o passado de vocês, vocês vão para os Estados Unidos?!”. Era uma coisa... 

Enfim, não era uma coisa muito bem-vista. 

 

K.K. – Politicamente, não é? 

 

M.P. – Politicamente. 
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K.K. – Porque é bom... Porque muita gente vai ver essa entrevista e não sabe desse 

contexto, então, você podia falar um pouco, porque eu acho que... 

 

M.P. – Eu não vou entrar em detalhes porque eu acho que não faz sentido, mas, enfim, o 

Tullio e eu tínhamos tido uma participação política séria no final da graduação e nesse período 

de intervalo, até 1969. Então, em 1972, a gente foi fazer o mestrado, que já era uma concessão. 

Voltar para a academia já era alguma coisa... uma concessão ao sistema. 

 

K.K. – O Gilberto fala, no memorial dele, numa diferença um pouco assim: 

revolucionários e reformistas. Que, de alguma forma, ir para o campo científico seria mais, 

vamos dizer, um projeto de reforma do que o projeto revolucionário, que implicava abrir mão... 

 

M.P. – Exatamente. Faz todo o sentido, dentro dessa... É quase como a gente ter passado 

de revolucionário para reformista. 

 

K.K. – Vocês tinham uma filiação formal? Essa atuação política... 

 

M.P. – Tínhamos. 

 

K.K. – E isso foi cobrado de vocês? 

 

M.P. – É. As pessoas mais próximas... “Vai para a academia?!” É verdade que muitos 

depois foram. Mas no momento que a gente foi, já era uma concessão. E ir para os Estados 

Unidos, então, era uma coisa... 

 

H.B. – Acho que mais até, ir para os Estados Unidos. 

 

A.C. – Mais ainda. 

 

K.K. – Tem o Vietnã e tem todo esse contexto lá. 
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M.P. – E acontece isso, quer dizer... E aí dá para entender um pouco a reação de Guiné-

Bissau. Porque quando eu tento ir à Guiné-Bissau, eu e o Tullio, também, nós éramos dois 

brasileiros, numa época de ditadura no Brasil... Se não me engano, é o Médici, não é? 

 

H.B. – É. 

 

M.P. – É a época Médici. Estudando nos Estados Unidos e querendo ir para a Guiné-

Bissau. Era um desastre total. Até, quando eu vim fazer as entrevistas aqui, foi uma coisa 

meio... com um certo cuidado. “Quem é essa pessoa que vem de Harvard para fazer entrevista, 

para conversar justamente...?!” O Florestan, o Darcy etc., com um certo cuidado. 

 

K.K. – Essa reserva, por parte dos entrevistados? 

 

M.P. – É, dos entrevistados, para conseguir a entrevista. Porque você dizer... Em alguns 

casos, a entrevista foi dada, eu vou dizer – acho que talvez o Darcy e o Florestan –, para me 

esclarecer. 

 

H.B. – Do caminho errado que você estava tomando. 

 

M.P. – É, [do caminho] que eu estava tomando, exatamente. Mas na época realmente 

fazia sentido. 

 

H.B. – Mas esse foi o preço pesado dos professores do Iuperj, também, que voltaram da 

formação nos Estados Unidos. O Iuperj, durante muitos anos, décadas... 

 

M.P. – Eu acho que até mais, não é? 

 

H.B. – É. Foi uma instituição reconhecida como não muito bem-vista, exatamente por 

essa formação. 

 

A.C. – Mas quando voltou como professora para a Universidade de Brasília, já não sentiu 

essa reserva? 
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M.P. – Não. Aí não. Aí não mais. Mas também... É um pouco o estigma de você estar 

numa universidade americana, Harvard, especificamente... 

 

A.C. – Claro. Mais que Berkeley. 

 

M.P. – Talvez, se fosse Berkeley, fosse mais aceitável, mais... 

 

A.C. – Sim. 

 

H.B. – Mais próxima dos hippies. 

 

A.C. – Sim. E da revolta estudantil [inaudível]. 

 

K.K. – E, Mariza, lá em Harvard... Ainda em Harvard... Então, um pouco, não vamos nos 

estender hoje, talvez, nesse período de realização da tese em si, mas como que é a recepção da 

pesquisa, o seu exame...? Porque acho que lá talvez o exame de qualificação seja até mais 

importante que a defesa. Como é que foram esses ritos de passagem? 

 

M.P. – É uma pergunta interessante, porque não foi bem-visto nem pelos professores... 

Não, vamos qualificar melhor: por alguns professores, inclusive pelo meu orientador, pelo 

Maybury-Lewis. Ele achava uma pena, eu desperdiçar a oportunidade de fazer pesquisa de 

campo. Então, foi com uma certa relutância que ele aceitou esse projeto. Os meus colegas 

diziam: “Não faça isso!”. Amigos. Colegas amigos próximos. “Não faça isso! Você não vai 

conseguir um emprego depois, se você não tiver uma pesquisa de campo – de preferência, num 

lugar exótico etc.” Foi um período em que fazer pesquisa de campo, por exemplo, em Portugal, 

Espanha etc. era considerado turismo. Eu tive alguns colegas que resolveram fazer pesquisa na 

Península Ibérica... 

 

A.C. – Não contava. 
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M.P. – Eram muito malvistos pelos professores. É passar férias; não é um lugar de 

pesquisa. Pesquisa é a Etiópia, é algum lugar... 

 

H.B. – É o outro. 

 

M.P. – É o outro. 

 

K.K. – Madagascar... 

 

M.G. – Distante, também, e exótico. 

 

M.P. – É, distante. E fazer pesquisa sobre a própria antropologia, para essas pessoas, 

nesse contexto, era muito... era um pouco problemático. Por outro lado, eu tive muito apoio de 

outros professores, que falaram: “Ah, que bom, uma coisa nova!”. Então, a minha... O exame 

de qualificação... Não é bem um exame de qualificação, porque você tem um chamado specials 

paper... Não sei por que é plural. Ninguém sabe, também. Em vez de ser special paper é um 

specials paper. Esse specials paper é como se fosse... é equivalente ao mestrado: você tem que 

produzir um artigo publicável. Isso eles te dão, depois de... Você faz com orientação etc. e, 

depois disso, sendo aceito, você está apto para receber o título de mestre. Mas como lá mestre 

não significa nada, você vai adiante. O exame de doutorado é o seu projeto para a tese. Aí, sim, 

tem uma banca de cinco professores e você sozinho, sem plateia, sem ninguém. Esse é o passo 

mais difícil. No meu caso, participaram: o meu orientador, o David Maybury-Lewis; o 

Tambiah; o Michael Fischer; o Vincent Crapanzano; e o Rick Huntington. Você expõe, as 

pessoas te perguntam, você responde etc., e você sai então, eles conversam entre si e te chamam 

de volta. O David estava muito apreensivo com o que os outros iam achar. Visivelmente 

apreensivo. E para minha surpresa, quando eu voltei na sala, ele estava felicíssimo, estava todo 

sorrisos, porque... 

 

H.B. – Reagiram bem. 

 

M.P. – Porque os demais reagiram muito bem. Eu acho que foi o Michael Fischer que 

falou assim: “Enfim, vamos ter uma tese vinda do Brasil sem ser sobre um grupo indígena!”. 
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[risos] E eu tive sorte, também, de ter o Michael Fischer, o Crapanzano etc., que queriam coisas 

novas. 

 

K.K. – E o Stocking não foi uma opção? 

 

M.P. – Não, porque o Stocking já não estava mais lá nessa época. O Stocking foi só 

passar um semestre, e eu fiz dois cursos com ele. Então, ele já... Ele seguiu um pouco. Eu 

mandei o projeto para ele. Quando ele estava lá, eu tentei fazer um... Das leituras que eu tinha, 

eu tentei fazer uma... Depois eu falo um pouco sobre as leituras. Eu tentei fazer o que eles 

chamam de trial paper. Talvez eu ainda tenha, não sei. Entreguei para ele e ele falou... Como 

ele é mais institucional, ele falou: “Acho que você deve fazer a história da USP”. Não sei se eu 

falo isso no projeto. 

 

K.K. – Não. 

 

M.P. – Aí eu falei: “Não, ele não está entendendo”. [risos] E depois mandei para ele... 

 

H.B. – Até passa por ali, mas não é isso. 

 

M.P. – Mas não é isso. Depois mandei – tenho correspondência com ele etc. –, e ele 

gostou muito e chegou até, a tese, a usar num curso que ele deu etc. Enfim, foi tudo tranquilo. 

E eu fiz um pouco arriscando, mas era o que eu sentia que tinha que fazer na época, que era o 

que me fazia sentir bem. E por falar... Eu falei “vou mencionar ainda as leituras” porque eu não 

podia ter escolhido melhor lugar do que a Universidade de Harvard, em termos de biblioteca. 

Porque eu encontrei coisas lá que eu, aqui, às vezes... Um artigo, eu provavelmente passaria 

três semanas, um mês para conseguir um xerox e quem sabe... E tudo lá... Enfim, cada capítulo 

da minha tese, praticamente eu levei um mês. Cada início de mês, eu ia na biblioteca, levava 

esses carrinhos de feira e vinha cheia de livros, punha na minha sala e trabalhava para aquele 

capítulo. Lia tudo, tudo. Era só ir tirando e, em uma tarde, eu tinha todas as leituras. 

 

K.K. – Inclusive de livros brasileiros, não é? 

 



   

 40 

M.P. – Com certeza. 

 

K.K. – Isso que é fascinante lá. 

 

M.P. – Com certeza. O Boletim do Museu Nacional desde o primeiro número. 

Absolutamente tudo, tudo. Eu acho que eu nunca não encontrei uma coisa que eu precisava 

facilmente. E naquele momento, outra sorte, porque hoje você não consegue entrar nos stacks, 

nas... Naquele momento, entrava, ia tirando e ia pondo no carrinho. 

 

K.K. – Uma experiência fascinante. 

 

M.P. – Porque hoje a quantidade de livros é tão grande que você... os livros estão sendo 

empurrados – isso em todos os lugares – para depósitos fora da... Você tem que pedir na 

véspera, você não pode folhear, você não pode pegar, ver... 

 

H.B. – E o número de estudantes também aumentou. 

 

A.C. – O regresso ao Brasil, à universidade? Vamos a isso? 

 

K.K. – Podia falar dessa volta. 

 

A.C. – Dessa volta, como é mudar de estudante para professora. 

 

K.K. – Antes, eu queria só fazer mais uma pergunta da época de Harvard. Porque você 

fala muito do Geertz mais tarde, da influência do Geertz mais tarde, um diálogo etc., mas ele 

não estava em Harvard ainda, nesse período? 

 

M.P. – Não. Ele nunca esteve. 

 

K.K. – Ah, sim, é Princeton. Desculpe, eu fui... Então, podemos falar da volta para a 

UnB. Você tinha dito que o Roberto Cardoso disse: “Então, você vai e você volta”. E aí como 
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que é essa volta? Ela é preparada? Vocês terminam ainda no escuro, sem saber se iam ter 

esse...? 

 

M.P. – Nada é muito simples, não é? [risos] 

 

K.K. – Essa que é a graça. 

 

M.P. – Bom, o Roberto tinha dito: “Você volta”. Então, eu tive três anos de bolsa da 

Fundação Ford, e o Tullio também. Ao fim de três anos, eu tinha terminado todas as disciplinas 

obrigatórias, e para renovar, para pedir continuidade da bolsa, eu argumentei que ia começar a 

escrever a tese e que precisava de continuidade da bolsa. “Não. Terminou as disciplinas, acabou 

a bolsa.” E eu, baseada em experiência de amigos que fizeram a mesma coisa, terminaram e 

voltaram para escrever a tese no Brasil, que não conseguiram, eu falei: “Não. Eu só saio daqui 

com a tese pronta”. E aí foi um problema. Eu quase fico sem visto nos Estados Unidos porque 

não tinha mais a... Mas isso era uma decisão realmente... E eu poderia voltar... Houve uma 

reunião da Fundação Ford que ia um representante... Um dos membros do comitê era de 

Brasília e falou: “Não, a Mariza pode voltar que ela tem um convite para voltar”. Aí eu 

perguntei ao Roberto: “Eu volto e vou dar aula ou eu tenho um tempo para escrever a tese?”. 

“Não, você volta e tem que dar aula.” Eu falei: “Não, então não volto”. Bom, no fim das contas, 

eu consegui uma bolsa do CNPq e aí escrevi a tese, terminei e vim. Então... 

 

K.K. – Foi uma luta, esse... 

 

M.P. – Esse final. Aí vim. Isso eu me lembro, 4 de julho, que é o Fourth of July, eu dei 

por terminada a tese, e no começo de agosto eu já estava dando aula na UnB. 

 

K.K. – Aí você volta só para a defesa. Ou não? 

 

M.P. – Não tem defesa. Em 4 de julho já era... Porque você termina a tese e você... Ou 

você vai dando... Era assim; não sei se ainda é. Você vai dando os capítulos para as três pessoas 

que vão ler a sua tese, que no meu caso foram: o Maybury-Lewis, obviamente; o Michael 
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Fischer; e o Tambiah. Ou você vai dando aos poucos e eles vão comentando e você vai 

arrumando, o que também eu acho muito bom... 

 

H.B. – É muito interessante. 

 

K.K. – É incrível. 

 

M.P. – É muito bom. 

 

H.B. – Porque é durante o processo e você pode aproveitar. 

 

M.P. – É durante. E não essa coisa trágica que a gente vê aqui... 

 

H.B. – No final. 

 

M.P. – No final, e aí você, arrasado... 

 

H.B. – Pelo que podia ter sido, não é? 

 

M.P. – Pelo que podia ter sido e não foi. E aí, depois desse trauma, você ter que rever 

para publicar e essa coisa toda. Praticamente, lá, você já tem pelo menos um texto. Mesmo que 

não vire um livro, mas já era um texto fechado que três pessoas leram e aprovaram. Então, no 

caso do David foi assim, eu ia dando capítulo por capítulo. E aí tive uma grata surpresa: lá pelo 

quarto capítulo, ele entendeu o que eu ia... “Agora estou esperando o próximo.” Eu falei: “Ah, 

enfim! Ganhei!”. 

 

K.K. – Convenceu. 

 

M.P. – É, convenci. O Michael Fischer ia me dando... eu entregava um capítulo e no dia 

seguinte tinha duas folhas de papel amarelo todo... Escrito à mão. Essas, eu acho que eu tenho 

ainda. E o Tambiah disse o seguinte: “Bom, eu não entendo nada de Brasil, então, você vai me 

dar o primeiro capítulo e eu vou ver se eu posso ser um leitor da sua tese”. Então, eu dei o 
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primeiro capítulo, ele leu e falou: “Tudo bem, posso ser. Então, agora me dá só quando estiver 

completo”. Então, o David e o Michael Fischer foram paulatinamente, e o Tambiah, eu dei só 

no final, e ele aí pediu um mês. Ele falou: “Preciso de um mês para ler”. Eu encontrei com ele, 

ele deu várias sugestões e abriu um pouco a porta para se pensar em fazer uma comparação 

com Índia. 

 

H.B. – É isso que a gente queria ouvir. Então, vem com ele? 

 

M.P. – Vem com ele. Vem com ele, mas um pouco já quase reforçando uma ideia que eu 

tive antes de escrever o primeiro capítulo. Então, acho que foi uma conjunção, num certo 

sentido. Porque eu comecei a escrever a tese em julho... Terminei no outro julho. Foi um ano 

certinho. Eu comecei a escrever a tese no dia que eu sentei na biblioteca.... Essas coisas... Acho 

que essa noite eu não durmo, me lembrando. [risos] Eu sentei na biblioteca e li um artigo do 

Louis Dumont... 

 

H.B. – Sim. Esse eu estava esperando. 

 

M.P. – ...sobre a ideologia moderna e a antropologia. Ele foi realmente o detonador. E aí 

eu consigo orientar a tese para um problema, [orientar] o que eu tinha antes para um problema. 

E o Dumont, nesse artigo, ele fala que a antropologia só pode ser desenvolvida onde haja uma 

ideologia individualista. E eu tinha assistido a palestras de um antropólogo indiano, o Triloki 

Madan, em Harvard, falando sobre a antropologia na Índia. E aí eu falei: “Bom, como é que 

pode? Contradição? Como é que fica?”. Então, juntou uma coisa com a outra e eu... Voltando 

então ao Tambiah, eu acho que a ideia é essa, esse final, então o Tambiah me dá essa... abre 

isso como realmente uma perspectiva, uma possibilidade etc. E aí eu levo mais um mês fazendo 

todos os... incorporando as sugestões dele etc. e termino então em 4 de julho. Em 4 de julho, 

eu termino... Porque eu tive uma colega de sala, com quem eu dividia a sala, que fez o editing 

do inglês... Porque eu já escrevi em inglês, mas, enfim, tinha preposições e algumas coisas 

que... Então, ela deu uma geral. 

 

H.B. – Deu uma revisada. 
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M.P. – Então, não sei se 4 de julho é o dia que ela me entregou ou que eu entreguei para 

ela, mas ficou como uma marca, dia 4 de julho. Mas, de qualquer forma, eu já não tinha mais 

nada a fazer com a tese. Aí, apesar de terminar em 4 de julho de 1980, o meu grau é de 1981, 

porque naquela época tinha que se datilografar o texto num papel que fosse durar 500 anos, 

que... [risos] 

 

K.K. – As exigências de Harvard. 

 

M.P. – Todas aquelas exigências: você tem que levantar o papel e ver o selo d’água, 

aquela coisa toda. Então, você tem que comprar o papel especial que vai resistir, que tem uma 

gramatura alta... Enfim, todas essas coisas. Então, isso ficou sendo feito nesse período que eu 

já vim para dar aula. Então, a tese só foi depositada... eu acho que no fim do ano, uma coisa 

assim, no fim de 1980. E aí o meu diploma é de 1981. 

 

H.B. – Eu acho que hoje não causaria nenhum... 

 

[FINAL DO ARQUIVO II] 

 

A.C. – Já falou por várias vezes que talvez, hoje, o jovem em formação nas ciências 

sociais tenha outras oportunidades ou, pelo contrário, não tenha algumas das possibilidades que 

teve ao longo da sua trajetória. Não quer falar-nos da sua visão sobre o que é, hoje, o mundo 

que o jovem cientista social encontra, as possibilidades que tem, as dificuldades, o que é 

diferente, face à sua fase de formação? 

 

M.P. – É difícil responder essa questão... 

 

A.C. – É muito vasta. 

 

M.P. – ...é muito difícil, porque a gente tem que situar em algum lugar, e é muito 

imediata, e além disso, vai variar de ano para ano, também... 

 

A.C. – E também isso, não é? 
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M.P. – ...muito rapidamente. 

 

A.C. – Mas alguns aspectos que lhe pareçam importantes salientar. 

 

K.K. – A gente lembrou que a UnB foi uma das primeiras graduações a se transformar 

numa graduação mais direcionada para a antropologia, especificamente. Quer dizer, aonde 

você fez a sua carreira também foi um lugar talvez pioneiro, precursor no Brasil em vários 

sentidos. A tua visão da formação do cientista social é muito... Pode partir desse lugar, também, 

da própria experiência da UnB, para recortar um pouco, para não ser tão... 

 

M.P. – [Para não ser] tão ampla. Eu vejo um problema nessa questão que é o seguinte: 

como eu ainda estou muito vinculada, os problemas que eu vejo hoje são os problemas do 

último ano da UnB, daquele programa específico, e eu não sei se o ano que vem vai estar 

diferente. Então, é muito conjuntural. Na UnB, atualmente, eu vejo uma dificuldade grande... 

Fazendo parte do colegiado, da parte dos professores. Não sei como os alunos veriam isso. Mas 

eu vejo um problema grande, especificamente, no mestrado e no doutorado. Eu acho que a 

graduação... Vou falar especificamente da UnB porque fica mais... 

 

A.C. – Claro, claro. 

 

M.P. – A graduação, na UnB, eu acho muito boa. Os professores e os alunos são muito 

entusiasmados. É a minha experiência. Eu gosto imensamente de dar aula na graduação, exceto 

pelo fato de que as condições de trabalho – as salas de aula – são muito ruins. Infelizmente, a 

gente tem um pavilhão com o nome Anísio Teixeira que é uma tragédia. Foi um desfavor ao 

Anísio Teixeira ter dado o nome a esse pavilhão, porque não há nenhum isolamento acústico, 

o sol entra, inclemente. É terrível para os professores e para os alunos. Se eles conseguem 

suportar aquilo, é uma maravilha, e se a gente, também. Mas eu acho a formação muito boa, a 

tal ponto que às vezes um aluno muito bom... Eu estou sendo muito... 

 

H.B. – Sim. 
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M.P. – [Às vezes], um aluno muito bom na graduação não é tão bom aluno no mestrado 

e no doutorado. O mesmo aluno que foi brilhante, ele decai no mestrado. Isso acontece com 

frequência, e eu acho que é um problema do programa, e não um problema do aluno 

especificamente. Ou do programa ou do etos da pós-graduação em geral. E ultimamente – 

ultimamente, eu digo os últimos dois ou três anos –, eu acho que o nível de exigência e o nível 

de resposta dos alunos têm baixado muito, na experiência da UnB. 

 

H.B. – Da pós-graduação? 

 

M.P. – Da pós-graduação. Os alunos já entram... Não sei se as bolsas estão muito baixas, 

se é o mercado de trabalho, mas é muito difícil você conseguir, atualmente, na UnB, alunos em 

dedicação exclusiva à pós-graduação. 

 

K.K. – Em todo lugar. 

 

M.P. – Eu acho que talvez seja geral, atualmente. 

 

H.B. – Sim. 

 

M.P. – E isso era uma coisa inconcebível, pensar em faltar a uma aula. Na minha época 

de graduação... Eu acho que no doutorado eu faltei a uma aula, que eu me lembro o dia, a 

matéria, a disciplina, tudo. E hoje é comum os alunos de pós-graduação não irem. Você fica 

feliz quando te dão uma justificativa, te mandam um e-mail dizendo que não vão por causa 

disso ou daquilo. Então, eu acho que isso tem prejudicado bastante a formação. Mas é o mundo 

de hoje, então... E eu acho que é menos propício, hoje, a uma dedicação acadêmica. E isso 

resulta, obviamente, em atrasos DE defesas, atrasos de mestrados, atrasos de doutorados, 

pedidos de reformulação e coisas desse tipo. Eu tenho ouvido dizer que o Museu também está 

enfrentando situações semelhantes. 

 

H.B. – Os programas estão, praticamente todos.  
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K.K. – Você tem tanto um livro sobre o ensino da antropologia como você também fala 

que incentiva muito seus orientandos a fazerem pesquisa de campo, tal como você ouviu do 

Maybury-Lewis lá em Harvard. Então, você tem um papel muito forte como orientadora. 

Muitos dos seus orientandos se tornaram professores, não só na UnB. Então, apesar desse 

quadro... 

 

M.P. – Na verdade, esse quadro é muito recente, que eu estou falando, três anos para cá. 

Mas, certamente, eu insisto muito em teses... A primeira coisa: eu orientei pouco. 

Diversamente, de forma diferente do Gilberto, que orientou cem alunos, eu orientei muito 

poucos. Mas tive a sorte de ter excelentes orientandos. Então, isso aí me gratifica muito. E além 

disso, eu acho que eu me envolvo muito... Não que eu perturbe – espero que não tenha 

perturbado muito –, mas é uma coisa que eu não consigo, pensar em orientar cinco teses ao 

mesmo tempo. Isso é uma coisa além de mim, então, nunca tentei. Já tive anos em que dois 

alunos defenderam tese, para dizer para mim mesma: nunca mais. Então, é um por ano e olhe 

lá! Mas eu realmente desaconselho pessoas que façam o que eu fiz. Aí eu acho que um pouco 

estou reprisando o Florestan, que dizia: “Não percam sete anos da sua vida estudando 

Tupinambá, como eu fiz, porque eu tive que fazer; agora vocês vão fazer outra coisa”. E é 

curioso, porque uma vez, indo à USP, alguém me perguntou: “Puxa! Você deve ter muitos 

orientandos fazendo antropologia da antropologia”. Eu falei: “Não tenho nenhum e nunca tive, 

graças a Deus”. [risos] Porque isso era para mim. Eu precisava fazer, fiz. Não vou ficar 

repetindo a mesma coisa. Eu acho que a única pessoa que eu realmente consegui mudar de 

rumo foi a Christine. A Christine Chaves, que depois fez a pesquisa sobre o MST etc., ela 

queria fazer alguma coisa baseada em livros e tudo. Eu falei: “Christine, aproveita, vai para o 

campo, vai se desafiar um pouco. Se não der certo, aí a gente...”. E ela tomou tamanho gosto 

que depois, no doutorado, foi fazer essa pesquisa e tornou-se uma etnógrafa. O que não 

significa que eu tenha temas. Aí é uma peculiaridade: os meus ex-alunos, cada um... 

 

H.B. – Acho que tomou o seu caminho. 

 

M.P. – ...tomou o seu caminho. A última tese que eu orientei foi sobre a Colômbia, a 

violência na Colômbia. Nunca tinha orientado nenhuma tese sobre violência, não conheço a 

Colômbia, mas conseguimos um... 
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K.K. – A Silvia, não é? 

 

M.P. – A Silvia. A Silvia é excelente, fez uma tese belíssima. 

 

K.K. – Mas, Mariza, uma das questões que a gente tem falado é que, em Portugal, no 

Brasil, a reforma de Bolonha, a gente também pensando vários desses contextos de formação 

da universidade... António, me complementa e me corrige, porque você é um especialista. 

 

M.P. – Me deem um pouco o caminho, porque eu estou sentindo que... 

 

K.K. – A gente tem visto que há todo um movimento de expansão da abertura da 

universidade para uma base maior, e a tua experiência tem muito a ver com uma coisa mais 

tutorial, com uma relação mais tutorial. É claro que a gente está falando de pós-graduação. Mas 

como que a gente pode pensar a formação científica tentando conciliar essas duas demandas: 

por um lado, expandir, que é o movimento que o Brasil tem feito dos anos 60 para cá, com essa 

necessidade de uma maior imersão que a pesquisa exige. Se é possível, na sua visão... 

 

M.P. – Eu não sei se eu tenho uma opinião do que é possível. Eu acho que aí eu entro 

muito no papel tradicional da antropologia: eu não sei o que vai acontecer, eu realmente não 

sei. E eu acho que faz parte de uma geração da imersão acadêmica. A geração atual, 

contemporânea etc., eu acho que... Há um problema sério na... Você falou a partir dos anos 60. 

É um longo tempo. São 50 anos. 

 

K.K. – [Inaudível] a formação da pós no Brasil. Daquele modelo para o que a gente tem 

hoje, a própria redução dos tempos de mestrado... Isso tudo teve uma mudança... 

 

H.B. – Isso, nos últimos 20 anos, não é? 

 

M.P. – É. 

 

K.K. – E isso é mundial, não é? 
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A.C. – Sim, claro. 

 

H.B. – Porque aí abriu mesmo os programas de pós-graduação. 

 

A.C. – Abriu e reduziu os tempos de formação. 

 

H.B. – É mais difícil ensinar antropologia hoje para os estudantes? Você vê diferença de 

como você estudou e de como tem que passar para eles hoje? 

 

M.P. – Quando eu estou dentro de sala de aula, eu não vejo diferença. Mas aí é o meu 

espaço, a minha aula. 

 

H.B. – Sim. 

 

M.P. – Então, essa é uma vantagem que a gente tem, de dominar, ou pelo menos orientar 

o que vai acontecer naquele momento e naquele tempo. Agora, em termos gerais, eu acho que 

a expansão da universidade no Brasil... No momento, nós temos esse sério problema de uma 

expansão da universidade e um atrofiamento do ensino médio e do ensino... 

 

H.B. – Sim, do básico, do fundamental. 

 

M.P. – Então, tudo tem que ser resolvido na universidade. Então, essa ideia de que a 

universidade vai abrir o mundo certamente é falsa. Não é na universidade que você vai 

conseguir melhorar o ensino etc. 

 

H.B. – Quer dizer, aí o problema não é nem tanto da democratização do acesso, mas da 

falha anterior. 

 

M.P. – Da falha anterior. Se a democratização do acesso fosse feita acompanhada de uma 

preparação, eu diria: “Que maravilha! Vamos em frente. É isso mesmo”. Mas o que tem 
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acontecido é que os alunos têm chegado com um grau menor de formação. Às vezes, de 

redação. 

 

A.C. – Isso é universal. Talvez pudéssemos mudar para outro assunto obrigatório, que é 

sobre o futuro das disciplinas, das áreas... 

 

M.P. – De novo. [riso] 

 

A.C. – ...a antropologia, a ciência política. É uma pergunta tão genérica quanto a outra, 

mas queríamos apenas alguns momentos da sua opinião e da sua reflexão sobre o assunto, se 

as tendências que estamos a viver se podem captar desta ou daquela maneira que lhe pareça 

interessante. 

 

M.P. – Eu tenho que falar da minha perspectiva. Idealmente, eu... Não vou dizer 

idealmente, não, porque eu vou falar outra coisa. Depois eu falo o idealmente. Eu acredito que 

a formação básica... Enfim, um antropólogo não é... não tem as mesmas habilidades, 

qualificações, competências que um cientista político, da mesma forma que o cientista político 

não tem as mesmas habilidades, as mesmas competências que um antropólogo, se a gente pensa 

nas ciências humanas, ou um sociólogo etc. Então, eu ainda acho... Eu ainda, não. Eu acho. 

[risos] Porque eu acho que talvez não mude. Eu acho que a formação clássica ainda é uma 

necessidade. Por quê? Porque a gente vê vários programas mais modernos, mais alternativos 

etc. que têm uma formação – e depois eu explico porque eu acho isso – mais diversificada, 

vamos dizer, a formação básica mais diversificada e que, no meio dessa formação diversificada, 

você lê um Malinowski – isso, a formação de antropólogos –, ou você lê um Evans-Pritchard 

etc. Acabam tentando fazer uma coisa nova e reinventando a roda. Na verdade, eu acho que 

você tem pelo menos duas vantagens, numa formação clássica bem tradicional mesmo: 

primeiro, o fato de que você pode conversar com outras pessoas de outras nacionalidades; 

segundo, você pode formar uma orientação de perguntas que você quer fazer ao mundo e da 

forma como você questiona; e além disso, você tem... a bibliografia básica, do cânone mesmo, 

te dá um instrumental para avançar. Não é para ficar lá atrás; é para avançar. Você às vezes 

tem que voltar para ir para frente, e não ir direto. Então, é uma concepção, usando emprestado 
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o termo do Michael Fischer, espiralada: você vai e volta e vai e volta. Porque algumas questões 

já foram colocadas e você recoloca hoje. 

 

H.B. – Mas numa perspectiva disciplinar, você está dizendo? 

 

M.P. – Eu acho... Disciplinar. O que não significa ficar só dentro da disciplina. A história 

da antropologia é de empréstimos o tempo todo: da biologia, da linguística, da filosofia. É 

totalmente de empréstimos. Você fazendo sua bricolagem. E nem precisa, na verdade, fazer 

bricolagem. Você faz... Já fui sua professora, Arbel? 

 

A.G. – Se você já foi minha professora? 

 

M.P. – Não, da Arbel, não. 

 

A.G. – Não. É uma orientadora distante. [Inaudível.] 

 

K.K. – Mariza, uma... Não, estou te interrompendo. 

 

M.P. – Não, é só para dizer que mesmo quando você dá um curso absolutamente 

canônico, enfim, de ler 20 monografias... Nessa disciplina, você vai ler 20 monografias. Você 

termina o curso e você pergunta aos alunos: “O que você tirou disso?”. Sem comentarista, sem 

nada. Você lê as monografias. Cada aluno vai ter uma visão diferente. Isso enriquece, eu acho. 

Isso ajuda você dar um passo adiante, com perguntas novas, contemporâneas etc. 

 

K.K. – Aproveitando que o tema foi leituras, a gente também tem uma outra pergunta 

transversal, que é se você poderia citar uma obra, e aí vale todos os campos, da arte, da 

literatura, da antropologia, mas que marcou você, ou algumas que marcaram, que são um 

turning point na sua trajetória. 

 

M.P. – Eu acho que seria impossível. [risos] 

 

K.K. – Então, eu vou dizer. Você já disse que o Dumont é um... 
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M.P. – Em determinado momento. O que eu acho que acontece na antropologia é que – 

e eu já falei sobre isso, estou me repetindo, estou me plagiando – os autores são incorporados. 

Quer dizer, eu hoje não cito mais tanto o Dumont, mas o Dumont está incorporado, tanto quanto 

o Lévi-Strauss em outro momento, tanto quanto o Leach em outro momento. E não só os alunos 

fazem composições diferentes, mas eu também faço composições diferentes. Se eu pensar que 

eu estou há 40 anos na antropologia... De dez em dez anos eu tenho prediletos diferentes. 

 

K.K. – Qual é o seu predileto hoje? 

 

M.P. – Não, eu não vou dizer o predileto. O que eu estou mais... Eu acho que não é hoje. 

Talvez, há uns dez ou quinze anos é o Tambiah. Não tenho dúvida que é a pessoa mais... que 

eu dialogo mais. Porque eu acho que é questão de diálogo, não é? Você está dialogando o tempo 

todo. É, eu acho que talvez ele, pela... E eu acho que... Eu faço um pouco questão de falar em 

diálogo porque ele me influencia, e como eu tive contato com ele, ele diz... 

 

H.B. – Você sabe que tem... 

 

M.P. – [Sei] que eu tenho alguma influência, também. Mas eu acho que essa posição 

deve ser a que se deveria ter sempre, mesmo que o diálogo seja interno a você. Eu já escrevi 

um artigo sobre um diálogo que nunca aconteceria. Mas a ideia de que você não está nem 

refutando porque você quer refutar ou você está se inspirando etc., mas que você está 

dialogando, porque eu acho que só assim que você... 

 

M.G. – Mariza, estávamos a falar há pouco daquilo que tem sido a transformação da 

universidade, das várias ciências sociais e o seu papel, e fez aqui uma referência àquilo que é 

a necessidade de fazer as leituras dos clássicos, porque temos então, entre os cientistas sociais 

dos vários países, uma linguagem em comum para fazer as mesmas perguntas ao mundo. Achei 

muito interessante esta sua afirmação. O que é que lhe parece, nesta conjuntura atual, a escala 

mundial, todas as conturbações que este século XXI nos tem trazido, sobretudo nestes últimos 

anos, o que é a pergunta que os cientistas sociais... ou que gostaria, do seu lugar na antropologia 

e nas ciências sociais, de fazer ao mundo? Tem alguma ideia do que são...? 
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M.P. – Eu acho que essa última parte está muito difícil. [risos] 

 

A.C. – Cada vez mais difícil, não é? 

 

M.G. – É porque a sua conversa nos tem estimulado muito. Mas, provavelmente, no 

diálogo com os alunos e nas sugestões que lhes faz, já os tem interpelado neste sentido. Como 

é que desafia os seus alunos? Talvez seja mais fácil fazer a pergunta desse modo: as perguntas 

que sugere aos seus alunos que devem ser feitas. 

 

M.P. – Isso eu posso... Isso é mais fácil de responder do que... 

 

M.G. – Imagino que sim. 

 

M.P. – Em termos de orientação, os meus alunos, quando eles... “o que eu vou estudar?”... 

Estou pensando... A Karina talvez saiba de quem que eu estou falando. Vou dar um exemplo 

de uma aluna que tinha feito uma pesquisa sobre mudanças de população numa barragem no 

Paraná – acho que era Paraná, ou Santa Catarina –, no mestrado, e não sabia o que ia fazer no 

doutorado. A minha perspectiva, normalmente, é de dizer: “Fique tranquila. Coisas vão 

acontecer o tempo todo. O mundo não vai parar. Sempre você vai ter novas coisas aparecendo. 

O que vai te impactar? Não a sua cabeça, mas o seu estômago. Enfim, o que vai te fazer 

perguntar alguma coisa? Porque não adianta só você pensar no que gostaria; você tem que se 

envolver totalmente.” E foi um período que... E uma excelente aluna. Felizmente, eu tenho tido 

excelentes orientandos. E eu ia passar seis meses fora. Passei seis meses fora, voltei e falei: “E 

agora?” Ela falou: “Acho que já sei. Eu estive não sei aonde e...”. Enfim, hoje nós temos o livro 

da Antonádia, o Tempo de Brasília, da pergunta “por que cinco anos em Brasília para conseguir 

ganhar um terreno da prefeitura?”. Então, a minha orientação é que seja uma conjunção entre 

problemas que estão aí candentes e o que... 

 

H.B. – E o seu interesse. 
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M.P. – E o seu interesse. Porque a sua motivação é que vai tornar aquilo interessante, e 

se você tem uma boa formação. E eu acho que a boa formação pode fazer você colocar 

perguntas interessantes. Então, isso é mais fácil de eu responder do que a sua pergunta original, 

“que perguntas devem ser feitas?”. 

 

M.G. – E parece-se com a sua interpelação. 

 

H.B. – E isso é muito interessante e justifica porque você orienta trabalhos tão distintos. 

 

A.C. – Tão diversos. 

 

M.P. – Porque eu não... 

 

H.B. – Porque não se trata de seguir uma trilha sua. 

 

K.K. – [Não se trata] das suas perguntas, mas as perguntas que surgem na pesquisa. 

 

H.B. – As perguntas possíveis. 

 

M.P. – Inclusive para mim mesma. Eu agora estou trabalhando com essa coisa de 

documentos, que foi um tema... Não sei como está em 1992, mas devia ser... 

 

K.K. – Começando. 

 

M.P. – Começando. Então, têm coisas que você se interessa, ficam adormecidas, depois... 

 

H.B. – Voltam. 

 

M.P. – ...recupera, volta. 

 

H.B. – Mariza, uma última interpelação nesse primeiro bloco nosso, porque nós vamos 

voltar, vamos voltar para a Índia. Na sociologia e na ciência política, pelo menos na experiência 
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que temos com os entrevistados, a interlocução com países de língua portuguesa era quase uma 

ausência, uma recorrência... não fez nenhum sentido para os cientistas sociais brasileiros até 

muito, muito recentemente. Você diria que a antropologia foge um pouco a isso? Ou também 

pode ser incluída nesse rol? Você teve alguma experiência como jovem, na pós-graduação ou 

na sua atividade profissional, com essa interlocução ou foi mais mesmo com os Estados Unidos 

e países centrais? 

 

M.P. – Primeiro, certamente, os Estados Unidos, mas eu diria em segundo lugar a Índia, 

que resultou numa pesquisa curta etc., mas que rende, em termos de vínculos, até hoje. Com 

Portugal, a minha experiência não é de... A interlocução direta começa... Não é muito forte, em 

primeiro lugar; em segundo, começa – eu teria que ver a data – quando eu fui vice-presidente 

da ABA, na presidência do João Pacheco, que se faz essa tentativa, com a vinda inclusive da 

Rosa... 

 

H.B. – Quer dizer, aí já era um esforço deliberado de aproximação. 

 

M.P. – Deliberado. Agora, para mim, o vínculo a Portugal começa no meu doutorado, 

com a ida a Cabo Verde e depois um pouco é ratificado na experiência posterior. Porque o que 

eu percebo? Em Brasília se sai muito para fazer pesquisa de campo fora do Brasil, mas sempre 

com um vínculo à língua portuguesa. Dos meus alunos, o Trajano, então, fez pesquisa em Cabo 

Verde e Guiné-Bissau; eu tive uma aluna que, infelizmente, não concluiu a tese, aí por outras 

razões, mas a tese chegou a ficar praticamente pronta, que foi fazer pesquisa em Goa, na Índia. 

Ela é do Recife e ela é casada com um goense católico, então, ela foi fazer pesquisa em Goa. 

A Kelly fez pesquisa no Timor-Leste, também pelo vínculo inicial da língua, da língua e da 

cultura, do etos etc. O vínculo Portugal tem orientado essas aberturas para pessoas saírem. Por 

isso que eu falo: “O que terá motivado China?”. Porque é quase que... E não apenas nesse 

sentido, mas ou então seguindo os brasileiros que vão para outros lugares. Então, brasileiros 

vão para Massachusetts, brasileiros vão para San Francisco, brasileiros vão para tal lugar, 

então, vamos estudar os brasileiros que estão aqui, que estão aqui e que estão aqui. Então, há 

ainda um imã. Não sei se ainda. Os ainda são sempre complicados, não é? Mas há um imã da 

ideia de se conhecer o Brasil por um caminho que passa ou pelos brasileiros que se mobilizam, 

que saem do Brasil, ou via Portugal. Então, esse questionamento... 
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K.K. – E, de algum modo, você diria que... Você fala muito em... E aí eu estou pegando 

já coisas da experiência da Índia, mas que eu acho que tem a ver com esse nosso interesse, 

porque hoje se fala nos intercâmbios Sul-Sul, do descentramento, e você... No fundo, isso é 

uma questão teórica para você, o estar fora do centro e as consequências no fazer do cientista... 

 

M.P. – As consequências positivas e negativas. Porque normalmente se vê – ou se via – 

só as negativas, e eu acho que as consequências positivas são imensas, na medida que a gente 

possa se comunicar por escrito, não é? Porque aí é que eu acho que nós temos realmente um 

problema, porque não é apenas traduzir os artigos que a gente escreve em português. Só a 

tradução não resolve o problema. 

 

A.C. – Muito bem. Muito obrigado. 

 

K.K. – Mariza, muito obrigada. 

 

M.P. – Obrigada a vocês. 

 

K.K. – A vontade que a gente tem é de ficar até às cinco. 

 

H.B. – Ficar aqui. 

 

A.C. – Podia ser todo dia assim. 

 

M.P. – Obrigada a vocês por tornar essa experiência tão tranquila e prazerosa. 

 

H.B. – É, mas a gente tem que voltar, porque o meio... 

 

A.C. – Agora falta o meio todo. 

 

H.B. – Falta o meio todo. 
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K.K. – Está faltando... E eu não sei a disposição aqui do Núcleo, Arbel, mas eu acho que 

se a gente pudesse aproveitar a sua temporada, ainda essa, para fazer... Uma tarde aí, num 

horário bem confortável para você, que não tivesse que chegar... 

 

[FIM DA 1º ENTREVISTA] 

 

2º entrevista: 06/09/2012 
 

Karina Kuschnir – Mariza, a gente interrompeu a nossa conversa mais cronológica 

quando você começava a nos contar a sua para a Índia e o contexto e a novidade que isso 

representou também para o próprio CNPq, a ideia de um... e dentro da sua trajetória. Então, 

acho que a gente podia retomar a partir daí, e também você ficar à vontade para comentar coisas 

que você queira, em relação à nossa conversa do último encontro. Enfim, podia partir desse 

ponto. 

 

Mariza Peirano – Bom, acho que começo pela pergunta e depois passo para os pontos 

que eu... que ficaram e que eu notei. Bom, a ida à Índia, você mencionou o CNPq. Eu acho que 

uma coisa importante a dizer é que a ida à Índia não foi financiada pelo CNPq. Isso aconteceu 

em 1987 e, naquele período, o CNPq, a Capes, as agências nacionais não financiavam esse tipo 

de pesquisa. E eu, mesmo fazendo parte depois de CA de CNPq, mesmo nesse período bem 

anterior, na década de 80, a pergunta sempre era: “O que isso vai contribuir para a compreensão 

do Brasil etc.?”. Então, não havia muito espaço. Não havia nem como pedir uma ida à Índia. 

Então, o que eu fiz foi pensar em pedir à Fundação Ford. E foi assim que eu fui, com um 

financiamento. Naquela época, porque, hoje, eu acho que também seria impossível, mas 

naquela época você podia fazer uma demanda para uma pesquisa individual que não tivesse 

um grande projeto. E eu tive uma grande sorte, que foi contar com a presença, na Fundação 

Ford, do Peter Fry. Então, o Peter... Eu fui... Eu não me lembro exatamente se aceitaram ou 

pediram que eu viesse fazer entrevista ou alguma coisa assim; eu sei que eu estava no Rio e fui 

à Fundação Ford e conversei com o Bruce Bushey e com o Peter Fry e então recebi oito mil 

dólares para fazer essa pesquisa. E foi com esse recurso que eu fiz a pesquisa na Índia. Antes, 

eu já tinha feito... Eu tinha passado um semestre – aí, sim, com bolsa do CNPq – em um pós-

doutorado na Universidade de Harvard, que eu sabia que tinha toda a bibliografia, como eu já 
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comentei da outra vez. No caso de uma pesquisa sobre antropologia na Índia, eu nem precisava 

ir à biblioteca central; a Tozzer, que é a biblioteca de antropologia da Universidade de Harvard, 

tinha absolutamente tudo, então, praticamente eu fiquei na Tozzer, pesquisando livros e artigos 

e revistas. Isso em 1986. E em 1987, então, fui para a Índia, onde eu fiquei pouco tempo: seis 

semanas. Não foi uma pesquisa longa, não. Mas eu já tinha, realmente, todo o material e tudo 

que eu precisava – ou que eu queria conhecer – e as pessoas que eu queria entrevistar etc. Então, 

foi esse o caminho para chegar até a Índia naquela época. 

 

Helena Bomeny – Por que a Índia? 

 

M.P. – Ah, aí é tranquilo. Acho que eu já comecei a falar um pouco sobre isso. Quando 

eu defendi a minha tese de doutorado... Eu comentei como o Stanley Tambiah leu a tese. E, 

naquele momento, ele já acenou com uma comparação. Por outro lado, também, eu já tinha 

assistido uma palestra do Triloki Nath Madan, um professor hoje aposentado, emérito, hoje, 

mas ainda ativo na Universidade de Deli, e eu já tinha colocado alguma coisa do pouco que eu 

conhecia na época da tese. E, ao longo do tempo, eu fui percebendo que era importante ver na 

Índia como é que os antropólogos viam o problema que eu tinha levantado, que era... Nós 

acabamos de assistir a conferência do Luiz Fernando Dias Duarte, mas que era suscitado pelo 

Louis Dumont, a ideia de que a antropologia só se desenvolveria em países e em contextos em 

que a ideologia individualista dominasse. E como eu tinha... Ao ouvir o professor Madan, que 

a antropologia na Índia ia bem, obrigado, eu quis saber como é que, numa sociedade idealmente 

ou supostamente hierárquica, como é que a antropologia se desenvolvia. E ao começar a ler 

sobre a antropologia na Índia, aí eu percebi uma série de coisas muito interessantes que, nos 

centros metropolitanos dos quais a gente acaba herdando, a visão era muito diferente, se você 

se colocasse na Índia, ou da perspectiva indiana. O Dumont, naquela época, estava totalmente 

em voga: todo mundo lia, conhecia, usava as ideias de individualismo e holismo etc. E uma 

das questões, então, era o fato de que, ao ler o Dumont, eu comecei a perceber que ele citava 

muito o Srinivas – o nome é M.N. Srinivas –, e aí eu fui ler o Srinivas. E ao ler o Srinivas, eu 

percebi que o Srinivas e o Dumont tinham tido um diálogo de mais de 20 anos, em posições 

opostas, ou, vamos dizer, diferentes, e aí eu quis saber por que eram diferentes e por que 

ficavam discutindo e um rebatendo o outro durante esse longo período. E a gente, quando lê o 
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Dumont aqui, não tem ideia do quanto esse diálogo, provavelmente, foi fundamental para o 

próprio Dumont. 

 

H.B. – E para os dois [inaudível]. 

 

M.P. – Então, esse foi... foram consequências... foi uma das consequências do fato de eu 

me deslocar. E eu só podia me deslocar porque estava no Brasil. E, obviamente, na Índia, eles 

ficaram felicíssimos, em termos de... 

 

K.K. – De abrir uma... 

 

M.P. – ...de abrir uma porta, não é? Porque, na verdade, era uma porta que eu estava 

abrindo, do Brasil, mas não só do Brasil. Porque isso aí tem que ser dito: se eu não tivesse o 

apoio, naquele momento... Acho que hoje seria dispensável, mas, naquele momento, se eu não 

tivesse o apoio do Stanley Tambiah e do David Maybury-Lewis, eu não teria sido tão bem 

recebida na Índia. Então, era um vínculo, idealmente, Brasil-Índia, mas que passava pelos 

Estados Unidos – especificamente, pela Universidade de Harvard. Então, foi assim o caminho. 

Hoje é muito mais fácil. Mas já se passaram 25 anos. Vinte e cinco anos e depois, eu tenho 

alunos e alunas de alunas que fazem pesquisa na Índia e que vão diretamente e alunos que 

fizeram pesquisas na Índia para dissertação de mestrado. Isso era inviável naquele período. 

 

K.K. – E qual que você acha que foi o saldo dessa... Você conta um pouco no seu 

memorial que isso gerou uma série de produções, e a gente sabe que você fez vários artigos 

importantes. Em termos do que você falou que era o teu interesse no doutorado, ou a tua busca 

como pesquisadora, o que ficou dessa experiência para você? 

 

M.P. – É difícil dizer exatamente o que ficou porque eu acho que foi fundamental. Foi 

tão fundamental que é difícil dizer: nesse aspecto ou nesse aspecto... 

 

H.B. – Foi estruturadora, não é? 
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M.P. – Foi estruturadora. E eu, a partir de então, deixei de pensar só da perspectiva do 

Brasil. Enfim, ampliou o horizonte de uma forma muito fundante, muito básica. Várias coisas 

que eu escrevi depois, eu usei material daquela época, inclusive para argumentar e às vezes 

contrapor posições defendidas, vamos dizer, nos Estados Unidos ou até na Inglaterra – como 

foi o caso de um artigo – com o exemplo indiano. Então, eu realmente incorporei. Não passou 

a ser apenas uma experiência; passou a incorporar. E, curiosamente, eu acho que para... E eu 

não esperava isso, porque, como eu disse, foram seis semanas. Seis semanas é uma coisa breve, 

é uma visita – a gente recebe aqui tantas pessoas que ficam aqui um mês, seis semanas etc. 

Mas, por momento, também, da antropologia na Índia etc., isso foi importante para um grupo 

que me recebeu. Então, até hoje eu recebo mensagens de pessoas que vão à Índia e que 

mandam... “Tal pessoa perguntou por você, quer saber como é que você está etc.”. Isso no nível 

pessoal. Mas no nível mais acadêmico ou intelectual isso também acontece. Eu publiquei dois 

artigos na Índia, coisa que eu não podia esperar, apenas por conta dessas seis semanas, mas 

como eu tentava sempre traduzir o que eu escrevia para o inglês e mandava para eles, então, 

dois artigos foram pedidos para serem publicados: um, na Contributions to Indian Sociology*, 

que eu acho que já está no memorial... Acho que sim, não é? 

 

K.K. – Já. Está aqui. 

 

M.P. – E o outro, depois**. Aí teria que ver o nome da revista. É o primeiro número de 

uma revista... 

 

K.K. – For a sociology of India, não é? Está aqui. 

 

M.P. – Não, não está no memorial, não, porque foi depois. 

 

K.K. – Ah, esse não está.  

 

                                                
* For a sociology of India: Some comments from Brazil, publicado na revista Contributions to Indian Sociology 
em 1991. 
** In pursuit of anthropology, publicado na Indian Social Science Review em 1999. 
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M.P. – Enfim, que foi a versão do... Em português, saiu Onde está a antropologia?, que 

saiu na Mana, e eu fiz uma versão em inglês, mandei para o Madan e ele perguntou: “Posso 

publicar?”. Eu falei: “Tudo bem, publica”. E alguns antropólogos, para minha surpresa, citam 

o artigo da Contributions to Indian Sociology como uma coisa nova, uma visão do Brasil sobre 

a Índia, que eu tinha entendido muito bem o que acontecia lá etc., o que foi uma grande... 

continua sendo uma grande satisfação. 

 

H.B. – Eu queria até te fazer uma pergunta que tem um pouco relação com isso. O tempo 

em que você foi para a Índia, era completamente novo para os acadêmicos aqui, e essa 

possibilidade de troca, até surpreendente, e hoje, que você continua ativa e pensando e 

escrevendo e tudo isso, a Índia ocupou outro lugar, inclusive outra entrada – você mesma 

lembrou de pessoas que vão e nem precisam dessa mediação. Você olhando as descobertas da... 

ou a sensibilidade daquele momento e as questões que são postas hoje, você acha que elas são 

numa sequência? Mudou muito? Ou continua tendo esse interesse? Como é que você vê essa 

valorização, hoje, dessa troca para aquela experiência que você teve? 

 

M.P. – Bom, eu acho que a troca, hoje, tem uma dimensão a mais e uma a menos do que 

a minha. A mais é uma dimensão mais política, no sentido de unir experiências que hoje se 

chamam Sul-Sul, a relação Sul-Sul, que inclui Índia, África do Sul, Brasil e vários projetos que 

têm esse vínculo. Então, esse [ponto] eu acho que é uma dimensão a mais, a ideia de 

antropologias mundiais e... Entre parênteses: para mim, a antropologia, desde aquela época, é 

uma só, com várias... Não é à toa que o título é Uma antropologia no plural. Mas é uma 

antropologia, e não várias antropologias. Isso já leva para o segundo ponto, que eu acho que é 

a menos, que é o fato de que a mim não interessava... Vamos dizer, não é que não interessasse 

o lado político, mas é um lado da política da teoria, que é diferente do lado político... 

 

K.K. – Geopolítico. 

 

M.P. – Geopolítico. Enfim, nesse sentido. Então, eu acho que nesse tem a mais e tem a 

menos, eu acho que a minha ambição era muito grande, em termos de fazer uma política da 

teoria, de como teorias são geradas em diferentes contextos. 
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H.B. – Quer dizer, a teoria era o centro, não é? 

 

M.P. – Era o centro. 

 

H.B. – E hoje talvez a política seja. 

 

M.P. – A política seja o centro. 

 

H.B. – Fazer política contemporânea. 

 

M.P. – Isso. Quer dizer, eu não vejo como isenta de uma dimensão política, o que eu fiz, 

não, mas é uma dimensão política no nível teórico. 

 

K.K. – E você colocou a tua pergunta, que era responder talvez à provocação do Dumont 

sobre é possível fazer antropologia num país hierárquico. Qual foi a tua resposta para esse...? 

 

M.P. – Eu penso que a resposta já está na... talvez... Agora a memória vai... Talvez já 

esteja na tese, na própria tese do doutorado, em que, no último capítulo, eu mostro como o 

Dumont – ainda não usando a Índia, mas já era o caminho –, como o Dumont também... o 

pensamento dele também se desenvolveu em um determinado contexto ideológico, em que a 

universalidade é um valor da própria França. Então, ele também, num certo sentido, tinha uma 

dimensão – entre aspas – nacional. Só que o nacional francês já é universal... 

 

H.B. – O nacional é universal. 

 

M.P. – ...como dizia o Antonio Candido. E a gente acatou isso. Nós, eu digo, nós 

brasileiros. É tradição. Eu acho que... Acatou a ideia de que... Com várias exceções, 

obviamente, boas exceções, mas a maioria, eu acho que até hoje imagina que o que é feito na 

França, o que é feito nos Estados Unidos etc. já é universal, sem nenhum questionamento. 

Então, enfim, a antropologia, na Índia, ela se desenvolve, obviamente, num determinado 

contexto, no qual, naquela época, questionar o Ocidente era um problema e uma questão 

central. Então você tinha, por exemplo, o Uberoi trabalhando com Goethe. É uma coisa que 
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você não pensaria, um indiano fazer uma reflexão sobre um filósofo ocidental, mas esse era 

um projeto, um projeto de estudar populações fora da Índia e na Índia, também: violência, a 

questão das castas etc. E a Índia, a gente pensa, ou pensaria que a Índia é um lugar fechado e 

isolado do mundo, e obviamente não é. Então, como eu descobri lá através do Madan, havia 

uma reflexão de muito longo tempo em que se colocava o Ocidente como o inimigo interno, 

mas que já tinha sido internalizado. Então, é parte constitutiva, viver num mundo em que o 

Ocidente existe, e que ocupa um espaço fundamental na própria definição cosmológica da Índia 

contemporânea da época – porque hoje, obviamente, isso acontece, mas mesmo na década de 

80, isso já era uma coisa tranquila. 

 

Arbel Griner – Em um artigo seu de 2002 em que você fala dos pecados e das virtudes 

da antropologia, uma comunicação que você faz primeiro, você fala de uma ideia de extinção 

da antropologia nos Estados Unidos, [inaudível] daquela época nos Estados Unidos, mas eu 

ainda ouço conversas desse gênero vindas de americanos, não da antropologia, mas pessoas 

que falam: “Mas estudar antropologia por quê? Seria tão melhor, profissionalmente, mas 

também para você entender a vida, você estudar psicologia, ou política, ou isso ou aquilo”. E, 

em oposição a isso, uma época muito profícua da antropologia no Brasil, por exemplo. Eu 

queria saber de você se você ainda vê essa situação como permanecendo, a da antropologia 

florescendo na periferia entre aspas, no que à época você colocou em oposição ao centro, se 

ainda é válido, se a antropologia... Acho que você está dizendo que a antropologia, para você, 

sempre foi e ainda é a antropologia, não é? Como você vê isso? 

 

M.P. – Acho que aí precisa ser feita uma distinção... Arbel, a pergunta é ótima. Deixa ver 

se eu consigo direcionar a resposta. Eu acho que aí precisa se ver a ideia de que a antropologia 

é feita por antropólogos e por não antropólogos. Você não precisa ter um doutorado ou uma 

especialidade em antropologia para fazer antropologia. Esse é um ponto que eu venho 

defendendo bastante há muito tempo. Mas vou tentar responder a ideia dos Estados Unidos e 

dos pecados e das virtudes. Eu considero que, nos Estados Unidos, a antropologia realmente 

está em crise e tem muito pouca... Como é que eu diria? Legitimidade não é bem o caso, mas 

[tem muito pouca] importância, mesmo. E uma das razões, eu acho que tem a ver com o 

movimento que se chama o pós e que tem vários pós – o Luiz Fernando lembrou –, pós-

colonial, pós-moderno e até pós-antropologia. Mas por quê? Porque a ideia de antropologia 
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que se contesta é a antropologia feita especialmente no... o aspecto político da antropologia 

desenvolvida na primeira parte do século passado. Então, isso aí contaminou de tal ordem, 

vamos dizer, maculou de tal ordem a antropologia que a antropologia passou a ter um valor 

muito pequeno. Enfim, foi realmente relegada. Então, eu acho que são poucas as universidades 

em que a antropologia tem prestígio ainda, frente a outras áreas. E, entre essas outras áreas, eu 

chamaria a atenção para os programas de STS (Science, Technology and Society) e... Vamos 

ficar nesse. [Programas] que incluem hoje uma grande porção de antropólogos, mas que não 

formam mais antropólogos. Então, eu vou mencionar dois mais próximos que... Poderia 

mencionar até três, porque aí já saem do STS: o Michael Fischer, que foi formado em Chicago, 

como eu mencionei antes, em um dos grandes programas de antropologia, dos mais respeitados; 

o Paul Rabinow, outro antropólogo; o Vincent Crapanzano, que hoje está no... quer dizer, 

sempre esteve, na verdade, no Departamento de Literatura Comparada. Então, os antropólogos, 

vamos dizer, dessa era, da década de 80, não se reproduziram, não reproduziram alunos nos 

departamentos de sociologia; estão ensinando em outras áreas. Eles migraram para outras áreas. 

E a antropologia ficou com essa pecha de uma disciplina colonial, ou colonialista, resultado da 

colonização etc. Então, eu acho que a antropologia realmente está em crise nesses lugares, o 

que não significa... Ao mesmo tempo, no Brasil aconteceu o oposto: a sociologia parece ter 

perdido algum terreno para a antropologia, em termos de reconhecimento, prestígio, 

visibilidade. Hoje, está muito mais com a antropologia do que há 20 anos atrás, em que essa 

visibilidade, esse prestígio etc. era da sociologia, mais do que da antropologia. Então, você tem 

que realmente... Ou você se situa num lugar ou você define uma forma de conhecimento que 

é... que você adota, independentemente dos rótulos. E aí vem uma longa briga que eu tenho 

com os rótulos: funcionalismo, estruturalismo, pós-modernismo etc. Porque as pessoas não 

vivem se rotulando ou... Normalmente, a rotulação é dada depois, ou por alguém que quer abrir 

um novo espaço e cria um novo rótulo e aí procura dizer que está fazendo uma coisa nova. E, 

para mim, antropologia não é nem o que se faz nem nos Estados Unidos... Talvez seja muito 

mais do que o que se faz no Brasil, mesmo, hoje. E aí eu aproveito só para fazer um gancho 

com a pergunta da última vez, em que se perguntou – já não me lembro quem foi – como é que 

eu tinha orientado várias teses em várias áreas nas quais eu não fiz pesquisa. E eu saí daqui e 

pensei: “Bom, isso é tão tranquilo de ser explicado”. Mas é tão naturalizado que a gente custa 

a expressar. Então, eu acho que é fundamental, para minha geração, ou pelo menos foi para 

mim – não sei se posso generalizar para a geração... Mas eu fui formada nesse período da 
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década de 70, então, o Lévi-Strauss era uma referência fundamental. E o que ficou do Lévi-

Strauss, eu acho, para a minha geração? Eu quero depois voltar à questão dos Estados Unidos 

e à sua pergunta. Mas o que ficou para mim – e eu acho que para várias pessoas da minha 

geração – como algo que foi internalizado? O fato de que você pode estudar qualquer 

manifestação humana. Como eu falei na homenagem ao Gilberto, o Lévi-Strauss traz essa ideia 

de que... uma mensagem otimista: que a antropologia não vai terminar enquanto houver 

diferença entre os humanos. Enquanto houver diferença entre os humanos, e isso não se espera 

que termine, haverá sempre espaço para a antropologia. Eu acho que isso... Essa perspectiva, 

eu vejo como a minha. É certo que eu bebi do Lévi-Strauss e fiz o meu coquetel, mas isso 

passou a ser uma forma de ver a antropologia. Então, eu me sinto à vontade para orientar outros 

temas que eu nunca tenha eu mesma pesquisado. 

 

H.B. – Porque você é uma concretização empírica desse postulado. 

 

M.P. – Desse postulado. Por outro lado, eu não oriento qualquer pessoa que chegue e que 

quer... “Tenho tal preocupação. Você pode me orientar?” Não. Todos os meus orientandos, 

pelo menos... de doutorado e acho que de mestrado também, fizeram dois cursos comigo que 

eu considero fundamentais para a gente ter um diálogo, que é qualquer curso sobre teoria 

antropológica e o curso de análise de rituais. Então, o que une todas essas teses e esses 

orientandos é uma visão teórico-analítica que nós compartilhamos e a partir da qual nós 

podemos conversar e dialogar. Com isso, os dados empíricos são submetidos a essa perspectiva 

analítica e isso torna possível essa multiplicidade de temas. Enfim, só para dizer que não é algo 

aleatório. Na verdade, são pessoas que depois, às vezes, de fazer o curso de rituais, que é um 

curso analítico, apesar desse nome, que parece temático... E esse é um dos problemas que eu 

tenho: as pessoas veem “ah, rituais”, aí vêm de várias áreas, até que eu digo que essa é uma 

perspectiva de análise etnográfica. E aí, na medida que existe esse... 

 

H.B. – Esse chão comum.  

 

M.P. – ...esse chão comum... 

 

H.B. – É isso mesmo, não é? 
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M.P. – ...aí a gente pode trabalhar. 

 

H.B. – Eu queria fazer uma pergunta que eu acho que vai voltar à pergunta da Arbel, 

porque, na hora que você estava expondo a crise dos Estados Unidos, eu fiquei me perguntando 

se isso dizia respeito então a uma alteração na forma de formar, quer dizer, na maneira de fazer 

a antropologia como ensino, uma área muito cara a esse projeto nosso: o que é que você acha... 

como é que está a formação do antropólogo. E eu gostei de ouvir, porque você um pouco 

sugeriu que talvez a gente estivesse, aqui, mais fiel, digamos, ao que seria um projeto de 

formação mais consolidado e que talvez os Estados Unidos tenham entrado numa fase mais 

fragmentada, mais pulverizada. O que você acha que aconteceu lá e que se manteve aqui para 

o Brasil, nesse caso, ter essa particularidade a favor? 

 

M.P. – Eu considero que seja a favor. Eu considero que é privilégio, a gente estar no 

Brasil... 

 

H.B. – A favor da antropologia. 

 

M.P. – …estar desenvolvendo aqui, e não, no meu caso particular, de estar inserida em 

um projeto numa universidade americana, por exemplo. Eu acho, sim, que há uma diferença 

na formação e que foi alterada nessas últimas décadas. Primeiro, uma observação, que era o 

que eu tinha a responder à Arbel, que é o seguinte: esses que eu mencionei, que eu dei como 

exemplo, a geração do Michael Fischer, Crapanzano, Rabinow etc., eles se formaram em 

programas de excelência em antropologia e depois saíram. Então, quando eles ensinam em 

programas de STS ou de literatura comparada etc., eles não ensinam o fundamento da 

antropologia, os clássicos etc. Você tem uma lista de leituras que devem ser feitas e, 

eventualmente, você tem um Evans-Pritchard, um Malinowski. Lévi-Strauss, se lê em uma 

semana... Eu passei um semestre no MIT e vi, os cursos básicos formadores de STS, dados por 

um antropólogo, são cursos em que você tem uma leitura ampla: de sociologia, filosofia... 

 

H.B. – Difusa, não é? 
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M.P. – Enfim, vamos dizer, século XX. Então, se lê alguns nomes, entre os quais você 

tem uma semana de Lévi-Strauss, ou uma semana com Os argonautas, e é isso. Eu fiz uma 

consulta há alguns anos atrás, talvez há uns dois ou três anos atrás, sobre cursos de formação 

de várias universidades, cursos de antropologia – aí já não é STS –, antropologia mesmo... 

 

A.G. – Americanas? 

 

M.P. – Americanas. E o nosso ensino é muito diferente. O ensino de lá já começa com 

pós-colonialismo. Isso já entranhou. Como começa com o pós-colonialismo, obviamente, todos 

os autores clássicos são relegados a... a colonialistas.... Enfim, não sei. 

 

H.B. – Isso foi muito parte do movimento do final dos 80 na Califórnia, o western 

civilization. 

 

M.P. – Isso. Mas já chegou na costa leste. 

 

H.B. – Já teve o seu... Pois é. 

 

K.K. – Muita coisa está começando assim aqui, também, viu, Mariza. 

 

M.P. – É uma tristeza então. 

 

K.K. – Faz uma pesquisa. 

 

H.B. – Acho que sim. 

 

K.K. – Infelizmente, não é? 

 

M.P. – É o mesmo acontecendo. Bom, a gente... Universal é o que se faz nas metrópoles, 

então... 

 

H.B. – Sim. 
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M.P. – Então, aí, nesse caminho, realmente não tem jeito, a gente vai continuar sendo um 

remanescente de alguma era, não é? Eu li recentemente um artigo de um autor... Os nomes 

estão terríveis, não é? Depois eu... Enfim, um jovem que fez o mestrado na Universidade 

[Federal] de Santa Catarina e que fez uma pesquisa sobre os programas de teoria e história da 

antropologia... Guillermo*... Canabria? Não. É alguma coisa bria. 

 

A.G. – Mas ele agora é do Museu. 

 

M.P. – Agora é do Museu. 

 

A.G. – É doutorando do Museu. 

 

M.P. – É doutorando do Museu, exatamente. 

 

A.G. – É colombiano. 

 

M.P. – Isso. E o quadro que ele deu é muito triste, não porque se fala em pós-moderno 

etc. e começa pelos pós-coloniais e depois se vai ler... É muito triste num outro sentido, que é 

o fato de que se dá curso... Na maioria dos programas, segundo ele, quando entrevistados, os 

professores são muito reflexivos sobre a história e teoria antropológica etc., mas na hora de 

ensinar, primeiro que ensinam por fases, dentro dos rótulos, então, você lê o autor x porque é... 

 

K.K. – Evolucionista... 

 

M.P. – ...porque é um evolucionista, depois você lê um outro porque é funcionalista, 

depois você lê um outro porque é um estrutural-funcionalista, depois mais um porque é 

estruturalista, interpretativista, e assim vai. Então, esses rótulos... enfim, parecem realmente 

uma doença que pega e não solta. Mas pior do que isso é o fato de que os alunos, os novos 

alunos dessas novas gerações não estão lendo as monografias; estão lendo comentários sobre. 

                                                
* Guillermo Vega Sanabria, O ensino de antropologia no Brasil: um estudo sobre as formas institucionalizadas 
de transmissão de cultura, dissertação defendida em 2005. 
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Então, ao invés de ler o Malinowski, Os argonautas do Pacífico Ocidental, que pode ter sido 

feito... que, obviamente, foi feito numa época colonial etc., etc., mas que ainda tem bastante a 

nos ensinar... É como se... Nesses pecados e virtudes, os pecadores têm muito a nos ensinar, 

porque pecaram, entre outras coisas. 

 

H.B. – É como se você não pudesse mais ler o Marx, pela queda do socialismo ideal. É 

quase isso. 

 

M.P. – Exatamente. 

 

H.B. – Você transfere uma circunstância para um legado. 

 

M.P. – Isso. Então, você... É lógico que ele fez parte, viveu, enfim, fez pesquisa de 1914 

a 1918, naquele contexto etc. O que não significa que a obra dele não tenha valor para nós hoje. 

E aí tem um dado curioso, porque os não antropólogos dão muito valor ao Malinowski. 

Linguistas, filósofos etc. vão lá: o Polanyi... 

 

H.B. – Sim. 

 

M.P. – Deram muito valor ao Malinowski, enquanto os antropólogos denegriam. E aí, 

curiosamente, um dos novos autores, que hoje talvez não assinasse o que escreveu, mas, enfim, 

o Bruno Latour, em 1996, escreveu um artigo dizendo: O que seria o mundo de hoje sem a 

antropologia e as novas agências que foram trazidas pela antropologia? O que seria o mundo 

hoje sem o kula? O que seria o mundo hoje sem...? Enfim, uma série de... Hoje, não sei se ele 

assinaria esse artigo, mas é um artigo muito enxuto, escrito para o boletim da American 

Anthropological Association, que, naquele ano, 1996, tinha como tema “Antropologia como 

ciência”, e ele escreve no boletim um artigo... Quer dizer, eu estou chamando de artigo, mas é 

uma comunicação, uma coisa de... se a gente transcreve, são seis páginas. E o título é: Not the 

question. Isso para antropólogos, dizendo: Essa não é a pergunta, se a antropologia é uma 

ciência ou não. E aí ele usa o argumento de que, se for pelos critérios de cientificidade até da 

física, a antropologia está no topo, porque descobriu agências que eram impensadas no 

Ocidente. Então, a contribuição da antropologia é imensa. Agora, o que acontece...? Voltando 
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então, o que acontece no Brasil? O que acontece no Brasil atualmente é que, então, não se lê 

as monografias, isto é, se perde a contribuição, e lê-se comentários. Então, em vez de ler Os 

argonautas, vão ler o George Stocking sobre... Como se isso pudesse ser uma formação teórica. 

Não é. O próprio Stocking sempre... eu fiz dois cursos com ele, era muito claro que ele não 

considerava que ele era um antropólogo. Em um dos seminários que eu participei, alguém 

perguntou: “Mas por que nunca fez pesquisa de campo etc.?” Ele falou: “Justamente, porque 

eu não saberia fazer pesquisa de campo”. E aí ele dá um exemplo: “Eu não saberia...”. Aí é 

bem o viés do americano: “Eu não saberia o que... Se eu encontrasse um guarda-chuva amarelo, 

eu não saberia o que aquilo significa”. E ele tinha até um medo confesso e claro, porque ele 

não fazia antropologia; ele fazia história da antropologia. Ele era um especialista em história, 

em historiografia, estabelecendo novos padrões para a historiografia, no que ele é muito 

competente. Mas não serve ler a história da antropologia para virar antropólogo. E esse é um 

dos problemas que eu vejo atualmente na nossa formação, que não é nem o fato de patinar por 

outras áreas, mas é ler os clássicos através de uma leitura de um comentador. Porque, 

obviamente, qualquer comentador, eu inclusive, quando comento, estou partindo de um ponto 

de vista, e nunca vai substituir a leitura do próprio autor. 

 

K.K. – Mariza... 

 

M.P. – Estou falando de mais, não é? 

 

K.K. – Não, não. São tantas questões... 

 

A.G. – [Inaudível] que a gente fale das publicações. 

 

K.K. – Eu vou voltar para as publicações, exatamente para tentar... Acho que a gente está 

num momento que tem muito a ver com uma produção um pouquinho posterior sua, que é o A 

favor da etnografia, que... 

 

M.P. – Que é bem antiga. 

 

K.K. – Mas é pós Uma antropologia no plural, não é? 
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M.P. – É. 

 

K.K. – Em vários artigos desse livro, eu acho que o ponto central, você me corrige se eu 

estiver errada, é mostrar exatamente isso, mostrar teoricamente e através de uma série de 

argumentos o quanto que essas monografias são uma contribuição fundamental da 

antropologia. Por outro lado, você mesma nos contou alguns dos dilemas que você enfrentou 

ao fazer um doutorado com fontes diferentes daquelas da etnografia clássica e como, de certa 

forma, isso formou essa base que você usou agora para explicar a orientação de temas com os 

quais você não vinha trabalhando e esse olhar a antropologia como uma base teórica, uma visão 

teórico-analítica, na sua expressão agora. E eu acho que esse é um tema que, embora você 

prefira que os seus alunos façam etnografia, no sentido mais tradicional da palavra, a gente 

tem, como esse aluno que você acabou de citar, muitas pesquisas sendo feitas na antropologia 

brasileira onde as fontes são fontes impressas, fontes históricas, fontes... 

 

M.P. – Secundárias. 

 

K.K. – ...entrevistas, outras fontes. Como que você vê essa diferente...? E eu acho que 

talvez não seja só a leitura então, que não é a leitura das monografias, mas talvez a gente 

também não tenha tanta pesquisa de etnografia clássica quanto a gente gostaria, por questões... 

 

H.B. – Eu acho que combina com o que eu ia perguntar, porque isso é exatamente... 

 

M.P. – Então formula, para ver se... 

 

H.B. – Porque eu acho que esse é o ponto que a Karina levantou, que era o que eu também 

estava querendo saber: se o que mais essencialmente a monografia nos ensina é a maneira de 

fazer, se é esse aprendizado da maneira de fazer – o que a Karina está dizendo que está cada 

vez mais afastado das formações. Você substituiu a ida ao campo – essa observação mais 

demorada – por outras fontes, que talvez não traduzam tão fielmente o que a antropologia 

clássica valorizou. A essência da monografia é um ensinamento do que prestar atenção, de 

como conduzir? Porque aí, de fato, elas não ficam datadas. Aquele exemplo lá do Malinowski, 
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pode não ser mais ele, mas a maneira como ele percebeu, ou selecionou, ou valorizou continua 

tendo atualidade numa formação. É nesse sentido? 

 

M.P. – É nesse sentido, e eu acho que eu acrescento... Eu gostaria de acrescentar tantas 

coisas que eu acho vão fugir. 

 

H.B. – Não, pode acrescentar. 

 

M.P. – Metade vai fugir, na medida que eu for... Porque vocês tocaram num ponto muito 

importante para mim. Bom, primeiro, eu acho... Deixa eu ver se eu consigo tocar nas questões. 

Se não, vocês me perguntem novamente, porque eu quero responder. Primeiro, eu acho que as 

monografias realmente são extremamente reveladoras da forma como se conhece, da forma de 

conhecimento da antropologia, que presta atenção... O que dá valor à forma como as pessoas 

se comportam, se comunicam, ou que, eventualmente, se pode chegar à ideia do que elas podem 

pensar, como elas se comunicam... Acho que eu vou recomeçar. As monografias nos ensinam... 

Vamos usar o Malinowski como exemplo. Com todos os pecados que a gente encontra, vamos 

dizer, em Os argonautas, inclusive várias idas e vindas que ele... ele diz, desdiz, ele se 

contradiz... Nada disso importa ao final, porque isso é da natureza da pesquisa antropológica. 

Só que está revelado ali. Ninguém sabe numa coisa escrita, pronta e fechada, porque isso não 

existe. Agora, ele teve realmente o grande insight não só de procurar regularidades etc., mas 

chamar a atenção para os imponderáveis. Você pode até chegar a perspectivas, a regras daquela 

sociedade, maneiras de fazer as coisas etc. e, no entanto, ser totalmente rompido porque 

aconteceu por acaso, foi imponderável etc. Isso tem que ser levado em consideração. E 

justamente porque ele queria, ou tinha a pretensão de chegar ao ponto de vista nativo – aquela 

velha... tão discutida etc... Não importa se consegue ou não; importa que se quer, que se deseja 

chegar ao ponto de vista nativo. Aí você tem a humildade de tentar ver como é que pode se 

conseguir isso. Então, essa coisa de multissituada etc., isso já era posto para o próprio em Os 

argonautas. Não é à toa que ele vai para várias ilhas etc., ele fica em Sidney, ele conversa com 

determinadas pessoas etc. Então, não vejo muita novidade, exceto o fato de que não se dá 

crédito a quem começou. Então, eu acho que essa pretensão, essa ambição da antropologia – 

que não importa se é ou não realizada – de ouvir o ponto de vista nativo, ou de chegar a esse 

ponto de vista nativo, eu acho que é fundamental. A experiência de campo cria uma situação 
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de grande desafio. E aí eu devo confessar uma coisa: eu fiz a minha experiência de campo... Se 

eu olho para trás, eu fiz muito pouca experiência de campo. A minha experiência de campo é 

o mestrado: no Ceará, querendo, como eu coloquei da outra vez, emular Evans-Pritchard. A 

gente brincava, porque ia num caminhãozinho cheio de panelas e não sei o quê, ia um sentado 

na boleia, o outro dizendo: “Como é que vai?”. Enfim, era próprio ‘entrada no campo’, para 

ficar isolado e essa coisa toda. Mas eu acho que eu preciso lembrar de uma outra cena que é 

anterior a essa. Quando eu fui para o Ceará, eu viajei de avião de Brasília a Fortaleza e o avião, 

não sei por que razão... Porque, se eu olho no mapa, não tem porque ele passar pelas praias, 

mas eu acho que ele foi ao Norte e, talvez, do Piauí foi descendo para o Ceará. Não sei. Mas 

eu sei que, olhando para baixo, eu via várias praias e várias comunidades, vários grupos de 

casas. E, nesse momento, eu senti uma coisa assim... que eu acho que... Enfim, foi alguma coisa 

que me marcou muito, porque eu me perguntei: “Quem sou eu para brincar de Deus, para ir 

para uma dessas comunidades que eu nem sei e dizer o que eles pensam?!”. Então, para mim, 

foi uma... Obviamente, eu esqueci isso – porque eu fiz pesquisa de campo vários meses –, 

enquanto fazia. Mas isso sempre me marcou, em termos de que eu queria dizer como eles 

pensavam. E, na verdade, a minha dissertação de mestrado é isso, é uma tentativa de explicar 

o que é a reima, o que está por trás dessa crença etc., e que, felizmente, não ficou só para mim. 

Os pescadores com quem eu conversava mais chegaram ao mesmo quadro estrutural que eu 

desvendei ao mesmo tempo que eu. Então, a partir daí, quando eu perguntava “bom, aqui é 

assim, mas e tal peixe, como é que seria em Fortaleza?”, eles diziam: “Ah, tem muito sangue”, 

“Não tem muito sangue”, “Tem escama”, quer dizer, todos os critérios que eu tinha elencado 

para mim mesma. Já estava visível para eles, porque eles também chegaram junto. Então, eles 

já classificavam de acordo com os critérios que eu achava que estava, pela primeira vez, 

desvendando. E acho que para eles foi uma revelação também, eles entenderem qual era o 

sistema que estava por trás. Mas isso aí, eu acho que é uma experiência que se deve ter, se for 

possível, mas eu não acho que só se faz antropologia com pesquisa de campo, não. Eu tenho a 

preferência de orientar pesquisa de campo, de orientar dissertações que nasceram de pesquisa 

de campo, mas eu mesma deixei de fazer. Fui fazer depois, em Rio Paranaíba [MG], e que 

resultou no primeiro artigo sobre os documentos. Mas é uma experiência riquíssima. É uma 

pena, um aluno de antropologia não passar por essa experiência. E por isso é que eu estimulo 

que se tenha essa experiência e depois vá se fazer antropologia com outras coisas, com outros 

problemas, com outros temas empíricos etc. 
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[FINAL DO ARQUIVO I] 

H.B. – Mariza, a gente pode entender então que essa reflexão tão extensa que você fez a 

respeito do campo, da relação, desse empenho ambicioso de chegar ao ponto de vista do nativo, 

diz respeito a uma atitude? Quer dizer, é uma maneira que traduz muito uma atitude, uma 

atitude inclusive de humildade que o pesquisador, que o intelectual tem que ter lá? 

 

M.P. – Eu acredito que sim. O ponto de partida é uma atitude de humildade, de que você 

aprende uma coisa nova, de que você descobre algo que você não sabia antes e você quer 

mostrar a complexidade, ou acrescentar elementos na complexidade do que já se conhece, 

acrescentar mais alguma coisa. E eu acho que esse é um pouco o caminho para a antropologia 

ir refinando. Porque na medida em que ela vai trazendo à tona e vai analisando outras 

manifestações que não são naturalizadas, ou até desnaturalizar algumas delas, você vai 

contribuindo para alargar esse universo de compreensão do mundo, em última instância. 

 

H.B. – Perguntei isso porque eu encontro isso muito no Weber. 

 

M.P. – Mas o Weber é... 

 

H.B. – Não, está [certo]. É uma atitude diante do conhecimento. É uma atitude do 

cientista diante do conhecimento... 

 

M.P. – Exatamente. 

 

H.B. – ...de procurar o sentido, mesmo, do que é conferido pelos atores. 

 

M.P. – Perfeito. Eu acho que o Weber não está na linhagem reconhecida da antropologia, 

mas, obviamente, é o interlocutor de vários antropólogos. Desde o Dumont, Tambiah – eu 

cheguei a escrever sobre isso –, Geertz etc., todos têm um diálogo com Weber, embora a gente, 

em termos de linhagem, pense: Durkheim é que começa etc. Mas, quando não... Depende de 

quem... Agora está muito... tem muita visibilidade começar uma genealogia a partir do Tarde. 
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Mas, seja como for, o Weber fica um pouco afastado. E, na verdade, é fundante. Um 

antropólogo lê o Weber e se reconhece ali: a ideia da eterna juventude das ciências sociais etc. 

 

A.G. – Retomando essa ideia da extinção entre aspas da antropologia, ou seja, uma crítica 

muito forte à antropologia, que você disse que estaria ligado à antropologia moderna, digamos 

assim, aquela antropologia que vem junto com rótulos como colonialismo, imperialismo etc., 

mas que foi tão fundamental, mas, no mesmo texto, esse dos Pecados e virtudes [da 

antropologia], você deixa um indício para pensar outra coisa, você fala da antropologia 

entrando, se beneficiando ou se constituindo de outras disciplinas, e você falou disso agora, 

também. Essa ideia de desimportância da antropologia, ou de não legitimidade não passaria 

por aí também? Porque, se você quer estudar uma... sei lá, antropologia da política, então, não 

é melhor você ir estudar ciência política? Eu não sei se isso está no debate. É uma pergunta 

mesmo para você. Nos Estados Unidos ou em outros lugares em que a antropologia 

eventualmente tenha perdido algum prestígio, essa faceta menos antiga não entraria nesse 

questionamento da disciplina, o fato de ela se constituir tanto da interação com outras 

disciplinas? 

 

M.P. – Isso eu não acredito, não, que seja pela interação com outras, porque isso foi 

sempre fonte de enriquecimento da antropologia. Eu acho que aí é o momento, talvez, de a 

gente fazer uma distinção da antropologia como forma de conhecer e da antropologia 

institucional. Porque eu acho que o que está em crise é a antropologia institucional, nos Estados 

Unidos. Não é que as pessoas deixaram de ser antropólogos ou de pensar como antropólogos; 

eu acho que é a forma como ela está sendo institucionalizada e qual... Não é nem como está 

sendo; é como está sendo rotulada. Então você, por exemplo, dar um curso de teoria 

antropológica em que você tem uma lista de 15 monografias é totalmente aceitável e, eu diria, 

é muito bem-vinda, no Brasil. Se você tentar fazer isso nos Estados Unidos, é impossível, 

porque é totalmente incorreto, é visto como algo... Você está perpetuando... 

 

H.B. – Um cânone excludente... que exclui. Não é excludente. 

 

M.P. – Enfim, você está perpetuando todos aqueles valores, supostamente, que são só 

colonialistas etc., sem ver o outro lado. Então, isso é que eu digo que hoje é muito difícil, e eu 
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acho que é por essa razão – é uma delas, pelo menos – que vários antropólogos formados da 

forma mais canônica saíram da antropologia, saíram institucionalmente da antropologia. Não 

quer dizer que eles não façam mais antropologia, mas eles têm que se legitimar com outros 

rótulos, com outras formas de desenvolver o trabalho, e não como antropólogos. Embora eles 

se digam ainda antropólogos. Mas eles não são professores de antropologia. 

 

K.K. – Você tocou num tema agora, professor de antropologia, que eu acho que é uma 

das suas muitas identidades, e você não só fez pesquisa... A gente focou mais na formação, nas 

pesquisas, nos projetos, mas, desde a sua volta dos Estados Unidos, você começa a trabalhar 

como docente na UnB. E não é uma docente qualquer, é uma docente que está dando esses... 

Só até 1992 são 37 cursos – você elenca no memorial. Imagina se a gente contar hoje! Devem 

ser... 

 

M.P. – Eu acho que dobrou. 

 

K.K. – Sessenta cursos. 

 

M.P. – Não, não. Passa. Acho que chega a 80 e alguma coisa. Eu cheguei a fazer uma 

lista, num determinado momento. 

 

K.K. – Então, acho que é uma faceta muito chave da sua vivência como antropóloga, e 

acho que você podia falar um pouco de como você vê... 

 

M.P. – Dessa experiência? 

 

K.K. – ...essa experiência de lecionar na graduação, em contrastaste com a pós-

graduação, as escolhas, os desafios. 

 

M.P. – Vamos ver se eu consigo pôr em palavras. Bom, eu sempre gostei muito de dar 

aula, e eu gosto muito tanto da graduação quanto da pós-graduação. A graduação gratifica 

muito, porque os meninos – porque a essa altura já são os meninos –, os jovens, eles têm muita 

vontade, muita sede, e estão muito prontos e preparados para novos desafios e novas leituras 
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etc. Na pós-graduação é curioso, porque o que eu tenho notado atualmente é que – eu acho que 

eu mencionei isso da outra vez – os alunos de graduação, em certo sentido, estão gratificando 

mais, atualmente, do que na pós-graduação. O que é um pouco triste. Mas isso tem ocorrido. 

Agora, durante esse período todo, até... eu acho que até 1998 ou 1999 – teria que ver a data 

certa –, na UnB, nós dávamos quatro cursos por semestre... desculpe, quatro cursos por ano: 

dois e dois. Sendo que, como não dava para todo mundo ficar na pós-graduação o tempo todo, 

às vezes você dava um curso na pós-graduação e outro na graduação, e o outro semestre, você 

dava dois cursos na graduação. Então, daí esse número elevado. A partir de um certo momento, 

nós passamos para um sistema que você dá dois cursos num semestre e um no outro, coisa que 

já acontecia em vários programas e a gente não tinha implantado ainda. Então, eu... Eu não 

tenho aqui o número, mas é da ordem dos 80 e alguma coisa, cursos que eu dei. Então, eu 

encontro muito no avião pessoas que vêm falar comigo, “eu fui seu aluno, eu hoje faço tal coisa 

etc.”, e que, obviamente, na graduação, você não tem como... Algumas poucas pessoas, você 

lembra desse período. Agora, a maioria dos cursos que eu dei são cursos de teoria ou de análise, 

ou analíticos, que são os cursos de história da antropologia... Se eu mandar para você a lista de 

disciplinas que eu dei, a maioria é de cursos de primeiro semestre ou segundo semestre. Na 

graduação, também – dei muitos cursos de teoria antropológica I ou II, porque é dividido em 

duas etapas, e muitos cursos que eu chamo... Criou-se essa ideia de chamar, porque era o único 

registro que havia, ritos sociais. Então, chama-se ritos sociais, que não corresponde ao curso, 

mas que é esse curso analítico. Então, essa é a maioria dos cursos. E eu dei muitos cursos 

monográficos, também, na graduação. Isso é uma experiência que eu repeti algumas vezes, que 

era o seguinte, na teoria antropológica II, na graduação, eu chegava com uma lista de umas 

cinco ou sete monografias e perguntava aos alunos: “O que vocês gostariam de ler como 

esqueleto do curso?”. Então, uma vez foi... Acho que duas vezes foram Os argonautas; uma 

vez foi o Leach, Sistemas políticos... Estou tentando me lembrar. Talvez, alguma coisa de 

Evans-Pritchard. Então, esse fica sendo a espinha do curso. O curso sobre Os argonautas, por 

exemplo, a gente lê do começo ao fim Os argonautas, durante um semestre, bem devagar e 

fazendo algumas paradas estratégicas. Então, quando ele fala de economia, a gente para e abre 

para ver o que a antropologia já estudou sobre economia, quais eram os debates da época, como 

é que ele foi apropriado depois etc. Aí seguimos o caminho... Enfim, a gente faz o kula inteiro. 

Aí segue o caminho e, quando ele fala sobre magia, a gente para e faz alguma coisa, retoma e, 

quando fala sobre linguagem, então, vamos ler alguns linguistas. E assim vai até o fim. E é uma 
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coisa que os... A minha experiência foi que os alunos gostaram demais e leram de uma forma 

como... como eles sempre reclamam, que eles não leem nenhum trabalho inteiro, nenhuma 

monografia inteira; só leem pedacinhos: capítulo, introdução, conclusão etc. Como As formas 

elementares da vida religiosa... As formas elementares? 

 

H.B. – É. [As formas elementares] da vida religiosa. 

 

M.P. – Não, essa é do parentesco. 

 

K.K. – As formas elementares do parentesco é o... Vida religiosa é... 

 

H.B. – Durkheim. 

 

K.K. – Mas é outro... Eu misturei. 

 

M.P. – Enfim, nós sabemos o que... Enfim, o livro do Durkheim, você lê a Introdução e 

a Conclusão; não lê a parte central... 

 

K.K. – Não lê a carne, que é o Durkheim mais antropológico. 

 

M.P. – ...a carne, que é o Durkheim mais antropológico. Então, você tem... Eu, 

normalmente... Durkheim, são duas sessões, mesmo na pós-graduação, para você ler o primeiro 

livro e o segundo livro, para você ler o desenvolvimento daquelas ideias. Porque você ler só a 

Introdução e a Conclusão, você perde a argumentação, como é que ela se constrói etc. Então, 

um pouco eu acho que... Voltando ao A favor da etnografia, um pouco é essa defesa da ideia 

de que você tem que dar... Da mesma forma que você dá crédito às pessoas que antigamente se 

chamava de os informantes e hoje se chama de os interlocutores etc., você também tem que dar 

crédito aos autores, e você só pode dar o crédito devido aos autores se você deixa eles falarem, 

e eles só falam através das monografias inteiras; não pedacinhos. 

 

K.K. – Mariza, e acho que um desafio, também, de todo professor é não só apresentar 

ideias e propostas de textos, mas avaliar. Avaliar é sempre difícil. E é possível, além de avaliar 
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no sistema mais tradicional, quer dizer, pedir...? Como é que você faz isso e se é possível 

conciliar, durante um processo de formação, a ida dos alunos ao campo e que esse material 

alimente, por exemplo, um... 

 

M.P. – Um curso? 

 

K.K. – ...um espaço de curso. Isso é uma experiência que você tenha tido? 

 

M.P. – Não, eu nunca tive essa experiência, nunca fiz essa experiência de os alunos irem 

a campo e trazerem material. Seria interessante perguntar por quê. Estou me perguntando por 

que eu nunca fiz isso. Talvez, porque eu acredite pouco que experiências tão curtas rendam 

tanto. Embora, no meu caso, as experiências curtas renderam muito, como o caso da Índia: eu 

passei seis semanas e, no entanto, me transformou, e o resultado dessas seis semanas na Índia, 

que não significou exatamente uma pesquisa de campo, mas para mim foi como se fosse. Para 

mim, esse era o espírito. E eu acho que não por outra razão, dos três artigos que eu escrevi 

sobre a experiência na Índia, um deles é aquele Are you catholic?, que é a minha chegada, a 

minha saída, o que as pessoas perguntam, que é um pouco dessa experiência de conviver com 

antropólogos e não antropólogos, também. E uma coisa que eu também percebi, e só consegui 

perceber mais lá, é o quanto é interessante... Isso é em um dos artigos. Mas nós já estamos na 

antropologia... A favor da etnografia e eu estou voltando para a Índia. 

 

K.K. – Não, mas pode continuar. 

 

M.P. – Mas, enfim, então, eu acho que A favor da etnografia é muito pró-etnografia, mas 

muito, também, pró-monografias, a experiência de ver como é que cada autor construiu a sua 

monografia. Porque embora se diga “ah, as monografias clássicas têm um padrão”, não têm um 

padrão, cada uma é diferente, e isso revela um pouco quem é o antropólogo material que... o 

que eles foram estudar, qual era a visão que tinham, o estranhamento total. Mas é a mesma 

atitude que a gente tem passando uma semana no interior, numa cidade pequena etc. É a mesma 

atitude, é o mesmo querer descobrir, estranhar, perceber dimensões de algo que você naturaliza 

constantemente e aí, de repente, você percebe: “Ah, tem uma nova coisa etc.”. 
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H.B. – Ou no próprio contexto urbano. 

 

M.P. – Isso. 

 

H.B. – Porque a etnografia deixou de ser essa possibilidade da experiência muito distante. 

 

M.P. – Isso. Que é uma coisa que eu tentei falar na homenagem ao Gilberto... 

 

H.B. – Exato. 

 

M.P. – ...como é que, naquele período que o Lévi-Strauss estava tentando, ou procurando 

legitimar a ideia de que são as diferenças e... O que ele chamava de os desvios diferenciais 

entre os seres humanos, enquanto isso acontecesse, a antropologia não desapareceria. Mas a 

antropologia como forma de conhecimento; não a antropologia institucional. Para fazer essa 

diferença. Então, vamos dizer, a forma de conhecer da antropologia, ou as perguntas que a 

antropologia se faz. Esse é um outro aspecto, que eu acho que tem muito a ver com o Weber, 

também, as perguntas... 

 

H.B. – Exato. 

 

M.P. – ...as perguntas é que são importantes; não necessariamente as respostas, porque 

as respostas serão sempre provisórias, até serem ultrapassadas. 

 

A.G. – Só aproveitar que você falou da política da teoria, e o seu trabalho de doutorado 

tem a ver com isso, a gente falou um pouco, na entrevista anterior, sobre isso, porque o projeto 

sempre pergunta sobre... O projeto se interessa pela institucionalização das ciências sociais e o 

andamento delas, o desenvolvimento no Brasil, em Portugal e em Moçambique. Mas voltando 

a essa história da especificidade do Brasil, mas também de uma tendência, sei lá, universalista 

da academia, talvez, têm essas novas regras, que não sei se já são tão novas assim, da Capes, 

em relação a publicações e... Enfim, uma nova política acadêmica de cobrança das instituições. 

E você... Não sei se é uma pergunta complicada e solta demais, mas você arrisca esboçar uma 
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cara das ciências sociais ou, não sei, da antropologia depois dessas exigências que estão sendo 

colocadas, a partir dessas exigências que estão sendo colocadas? 

 

M.P. – Eu penso o seguinte, Arbel, que as exigências não são apenas para a antropologia, 

são para a pós-graduação em geral, então, o que acontece na antropologia vai acontecer na 

sociologia, na ciência política, na história... enfim, em qualquer disciplina. Mas pensando só 

nas ciências sociais, essas exigências atuais da Capes, eu acho que respondem... Na verdade, a 

Helena certamente pode responder melhor do que eu, mas eu posso dizer como é que eu vejo. 

[Essas exigências] respondem a uma necessidade de quantificação, de estabelecer regras, de 

estabelecer normas etc., que, obviamente, vai, e muito, na contramão – ou pelo menos briga e 

disputa –, na contramão da necessidade de excelência. Então, você tem que ter resultados 

imediatos, para entrar com os números, para se legitimar, para ter o famoso sete, e isso às vezes, 

obviamente, prejudica os próprios departamentos. É um pouco... eu acho que é uma 

necessidade quase... Se a gente pensa em termos do que já aconteceu no Brasil, é quase... é um 

novo Dasp, o Dasp da Educação. 

 

H.B. – São os desafios da ampliação mesmo do sistema. 

 

M.P. – É. O sistema se amplia, você precisa quantificar isso... 

 

H.B. – Mais competitivo, também. 

 

M.P. – ...você não pode só fazer uma avaliação qualitativa, e isso muda o dia a dia das 

pessoas. 

 

A.G. – Mas o que se pergunta é se são possíveis monografias serem produzidas neste 

ambiente. 

 

M.P. – Eu tento que continue. Mas as monografias não necessariamente... Eu não sei se 

isso fica claro. As monografias não necessariamente precisam ser livros extensos. Você pode 

ter a inspiração monográfica numa coisa pequena. Então, se você pensa assim, que é a 

inspiração, que é a forma de conhecer, isso independe do tamanho. É diferente, por exemplo, 
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da época dos grandes mestrados no Museu Nacional, que você tinha um, dois volumes de 700 

páginas etc. Então, eu acho que independe do tamanho; é mais... 

 

H.B. – Voltamos ao ponto da formação. 

 

M.P. – Voltamos ao ponto da formação. 

 

K.K. – Mas você não acha, Mariza, que... Não estou falando do estudante, mas o doutor 

já formado, em fase de maturidade, a gente tem pouco espaço para o trabalho de campo mais 

intenso. 

 

M.P. – Com certeza. 

 

K.K. – Vamos dizer, não extenso, mas intenso. 

 

M.P. – Com certeza. 

 

K.K. – Esses teus quatro cursos por ano já em si, por exemplo, já são... 

 

M.P. – Inviabilizam. Inviabilizam você... Porque aí é nas férias que você vai escrever, 

que você vai produzir alguma coisa etc. 

 

K.K. – Nas férias! [riso] 

 

M.P. – Nas férias. 

 

K.K. – É um sistema que, de alguma forma... 

 

M.P. – Já penalizava e está penalizando mais agora, com as regras mais apertadas. Você 

recebe e-mails coletivos dizendo: “Prezados professores”, quase que direcionando, “cuidado, 

avaliem primeiro a publicação em que você vai colocar o seu artigo, se está no Qualis... quatro, 

três...”. 
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K.K. – A1, B... 

 

M.P. – Isso. E aí você recebe projetos para dar um parecer em que o solicitante diz: 

“Como resultado da minha pesquisa, pretendo publicar dois artigos no Qualis A...”. É A ou 1? 

 

K.K. – É A1, A2, A3. 

 

M.P. – “...e dois artigos no Qualis B.” 

 

H.B. – Esse que é o resultado da pesquisa. É incrível! 

 

M.P. – Eu falei: “Como é que pode saber com antecedência que vai...?!”. Então, isso 

significa o quê? Que você vai fazer dois artigos muito bons e dois menos bons, que você vai 

publicar...? Porque praticamente você está caracterizando a sua expectativa. Você quer publicar 

todos nos melhores... Por que já vai antecipar, dizendo: “Eu quero ficar no segundo Qualis; não 

no primeiro, no tope”. 

 

H.B. – É o sucesso completo da atitude institucionalizada, não é? 

 

M.P. – Isso. Então, acho que... É isso que infelizmente acontece: com a ampliação, você 

tem que ter regra; a qualidade... Agora, eu gostaria de voltar a essa questão. Eu penso que com 

todas essas dificuldades... Porque, obviamente, quando eu comecei a dar aula, o mestrado eram 

quatro anos, e agora... A primeira tese que eu orientei foi do Wilson Trajano. A dissertação 

dele, hoje, poderia ser... 

 

H.B. – [Poderia ser] uma tese de doutorado. 

 

M.P. – ...uma tese de doutorado. Então, você tinha um tempo razoável. E fez dentro do 

prazo e essa coisa toda. O que hoje acontece é que você tem que diminuir a ambição, em termos 

de espaço, mas não pode diminuir a proposta de qualidade. Por outro lado, tem um... Eu 

costumo contar muito para os meus alunos, mas eu não sei de quem partiu isso, se foi o Bertrand 
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Russell, que escreveu uma longa carta e depois... no final ele diz: “Desculpe por ser tão longa, 

mas não tive tempo de fazer mais curta”. 

 

H.B. – É ótima. 

 

M.P. – Fazer uma coisa mais concisa às vezes é mais difícil do que fazer uma coisa longa. 

Mas esse é o desafio atual, de você pensar, equacionar... 

 

H.B. – Combinar esse tempo com a qualidade. 

 

M.P. – ...de forma que você não perca qualidade e faça algo mais leve. 

 

K.K. – Mariza, não sei se vamos poder, ou se você vai gostar de falar de cada livro. A 

gente tem A teoria vivida, que é um livro superimportante, porque ele reúne artigos que já 

tiveram impacto quando saíram como artigos, e depois, como livro, e ao mesmo tempo, também 

numa fase em que você começa a fazer pesquisa no Brasil, pesquisas de outra natureza, abre 

outros temas. Então, acho que a gente podia falar um pouquinho sobre essa produção do final 

dos anos 90 para os 2000. Mas, ao mesmo tempo, eu queria retomar um tema que você 

menciona... O encontro etnográfico e o diálogo teórico, que é um artigo anterior, mas que tem 

muito da abordagem de A teoria vivida, porque o próprio título já... Não? 

 

M.P. – Não, eu estou achando curioso, interessante. 

 

K.K. – Eu estou fazendo uma ponte entre A teoria vivida... 

 

M.P. – Porque a gente não tem essa consciência. 

 

K.K. – É. Mas é um texto anterior onde, exatamente, esse encontro da teoria com a 

etnografia está presente. E você toca, nesse artigo inicial, ou que eu estou chamando inicial, 

mas é dos anos 80, também no tema da ética, que é um tema muito caro a vários dos seus textos. 

Enfim, eu abri para várias possibilidades e você... 
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M.P. – Estou vendo. Mais possibilidades do que eu tinha consciência. 

 

K.K. – Mas eu queria te ouvir um pouco sobre o pesquisador em meio urbano, para 

lembrar um pouco do projeto que a gente comentou, do Gilberto, e ao mesmo tempo, os 

desafios que isso impôs para você, ou te provocaram, não sei. 

 

M.P. – Bom, A teoria vivida é de 2006 e, como você disse, reúne vários artigos – alguns 

estavam perdidos, eram pequenininhos, mas que eu reuni, numa segunda parte, várias 

comunicações. Inclusive, o título é, talvez, do menor dos artigos, em termos de tamanho, que 

é sobre... Na verdade, foi um convite do Gilberto para fazer parte de uma mesa na reunião... 

acho que Mercosul, sobre orientação na antropologia, e foi um texto que eu gostei muito de 

escrever. Ele quase que complementa... Agora que eu... Você levantou nexos que eu nem podia 

ter consciência. Ele um pouco tem uma continuidade no artigo que eu escrevi em homenagem 

ao Maybury-Lewis, que foi meu orientador, e que saiu na Mana quando ele faleceu – saiu junto 

com vários outros artigos, também –, que se chama Lembranças, em que eu falo um pouco 

sobre a minha relação com ele e ele como orientador e o quanto ele me influenciou, sem eu 

saber. Ao escrever o artigo, ao relembrar vários aspectos da nossa relação, eu descobri o quanto 

eu assimilei dos ensinamentos dele. Então, eu acho que são dois artigos que se complementam. 

Esses dois, eu tenho consciência. Esse que você lembrou, eu realmente... eu acho que teria que 

ler, o de... [riso] 

 

K.K. – Esse é [sobre o livro] do Vincent Crapanzano. 

 

M.P. – Isso eu sei. É sobre o livro Waiting. Até aí eu sei, mas não me lembro exatamente 

do argumento. Mas então... 

 

K.K. – São de orientação. 

 

M.P. – Sobre orientação. Então, eu escolhi porque era um pouco... representava inclusive 

não só a orientação, mas o que é que você faz como professor, o que você faz quando orienta 

e qual o seu papel na vida acadêmica e na vida intelectual. Eu escolhi esse como título. Não 

como a teoria que fica lá para você pegar quando serve, mas a teoria que você vive no dia a 
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dia. Até aqui, quando eu estou falando, obviamente, eu sou informada, de alguma forma, 

porque é uma teoria que é uma espécie de uma cosmologia. Mas eu esqueci o ponto que você 

queria chegar. 

 

K.K. – E falando sobre os desafios numa fase em que você começa a fazer pesquisa no 

Brasil com material empírico. 

 

M.P. – Ah! Está certo. Eu fiz pesquisa no Brasil antes, no mestrado. 

 

K.K. – Sim, sim. 

 

M.P. – Mas é algo como... poderia ser... Eu acho que eu falo isso no memorial, que 

poderia ser numa ilha no Pacífico, na Melanésia. Não tem muita... É quase que... Desempenha 

o mesmo papel, com as devidas proporções, obviamente, porque não passa de uma dissertação 

de mestrado, mas aquela necessidade que você tem de mostrar que é competente, que vem 

desde o Florestan, Roberto DaMatta etc. Você tem que mostrar que você é competente na 

análise de um material. E, obviamente, depois, os temas que se seguiram depois são mais 

ligados a... 

 

K.K. – Ao seu projeto. 

 

M.P. – São mais ligados à sua emoção, à sua... 

 

H.B. – Vivência contemporânea, mesmo. 

 

M.P. – É. E cada vez isso foi aumentando. Eu mencionei da última vez como é que a tese 

de doutorado veio de uma necessidade naquele momento, independentemente do resultado que 

teria. Eu acho que a mesma coisa aconteceu quando eu fui para Rio Paranaíba. Quando eu 

chego lá e vejo que... Eu, vinda de centros urbanos no Brasil, eu chego lá e, de repente, vejo 

que carteira de identidade, ninguém tem, mas todo mundo tem título de eleitor e título de eleitor 

era o mais significativo, e tinha várias implicações, isso. Isso foi em 1980. Mas só começo a 

explorar mais isso já no fim dos anos 90. E eu acho que é por essa razão que A teoria vivida, 
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os dois últimos capítulos já são sobre os documentos: um é um texto que foi publicado em 

1996, mas foi escrito em 1992 [confundindo-se]. Eu apresentei numa reunião da Anpocs de 

1982, mas só foi publicado... 

 

K.K. – Noventa e dois. 

 

M.P. – Oitenta e dois. 

 

K.K. – Ah, oitenta?! 

 

M.P. – Em 1982, e foi publicado em 1986, quando me pediram... “Já foi publicado?” Eu 

falei: “Não”. “Então, podemos publicar no primeiro número da revista de sociologia do 

Departamento de Sociologia da UnB, Sociedade e Estado?” Aí publicaram em Sociedade e 

Estado, em 1986, que é a primeira publicação. Mas foi escrito em 1982. Eu acho que saiu na 

Série Antropologia, não com o nome que ficou depois, Sem lenço, sem documento; saiu como 

Reflexões sobre cidadania no Brasil ou alguma coisa assim. Mas, infelizmente, na hora que 

foram paginar o livro... Eu escrevi, como nota de rodapé, explicando que era um texto daquela 

época etc. 

 

H.B. – Cortaram. 

 

M.P. – Foi para o fim do livro. Ninguém lê as notas de pé de pagina. Você lê? Então, 

ótimo, pelo menos... 

 

A.G. – A gente lê, sim. 

 

M.P. – Mas para indicar que é um texto muito anterior. E, depois disso, acho que já saíram 

mais dois ou três, em que eu trabalho não só com material do Brasil, mas aí resolvo ver isso 

como é em outros lugares. Eu teria um plano – teria porque não sei se vou realizar –, um plano 

de voltar à Índia para ver como é que esse processo está ocorrendo na Índia, porque você tem 

um bilhão de habitantes que vão ter uma identidade – porque não existe uma identidade 

nacional. Então, foi o Bill Gates para lá e uma série de pessoas de informática etc. para ver 
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como fazer isso. E a aposta, que eu acompanho por jornal, é de que você terá uma identificação, 

e que vai ter, obviamente, uma tarja etc., mas a identificação será feita... 

 

H.B. – Digital. 

 

M.P. – Digital. A minha experiência no Brasil é que isso não funciona. Em todos os 

prédios que eu entro e que você tem que entrar pela marca digital, quando chega na roleta, não 

passa, e aí o porteiro abre para você e fala: “Pode entrar”. E aí, obviamente, vai no estereótipo: 

se você está aparentando... 

 

H.B. – Se tem boa aparência... 

 

M.P. – Se tem boa aparência etc., o porteiro manda entrar; se não... 

 

H.B. – A digital funciona. 

 

M.P. – É, a digital... A digital não funciona, mas o porteiro funciona, deixa passar. Em 

outros casos, isso não ocorre. Então, foi... Eu creio que ainda continuo fazendo antropologia, 

embora, nos últimos dois artigos, a fonte é o New York Times. 

 

K.K. – Isso a gente ia perguntar, justamente, o que você estava fazendo hoje, quais são 

os seus projetos. 

 

M.P. – Eu continuo... 

 

H.B. – Já sabemos que ela vai para a Índia. 

 

K.K. – É. 

 

M.P. – Eu tenho vontade de ir à Índia ver... acompanhar esse... como é que se faz isso. 

E, por outro lado, tenho acompanhado, nas últimas semanas, o que tem acontecido nos Estados 

Unidos com a ideia do voter ID, a identidade para votar, e como é que os republicanos são a 
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favor... E aí se tornou uma coisa política: os republicanos são a favor da exigência e os 

democratas são contra a exigência. E, para nós, isso é um pouco espantoso, quando a gente 

imagina, dentro da nossa vivência de que a identidade é algo que a gente vive com... identidade, 

CPF e essa coisa toda, como é que as pessoas não têm identidade. Nos Estados Unidos têm 

pessoas que nascem, vivem e morrem e não têm identidade. Então, há uma... A identidade é 

para a classe média, ou pelo menos tem uma linha de demarcação, de quem tem identidade. 

Então, abaixo dessa linha, as pessoas não têm identidade. 

 

H.B. – E aí a gente até entende o voto republicano. 

 

M.P. – E aí tem uma conotação totalmente... não só política, partidária. É político-

partidária. Então, uma coisa vai levando a outra, as coisas vão acontecendo... O mesmo 

conselho que eu dou para os alunos, “calma, podem ficar tranquilos que as coisas vão 

acontecer”, acontece comigo também: vão aparecendo e você vai correndo atrás. 

 

H.B. – Muito bom. 

 

A.G. – Teve alguma coisa que a gente deixou de perguntar e que está na sua lista ou na 

sua cabeça? 

 

M.P. – Não, não. Eu acho que... O que eu lembrei foi essa coisa do Lévi-Strauss, da 

minha época etc. 

 

H.B. – Não tem espaço para acabar a antropologia. 

 

M.P. – É. 

 

H.B. – Muito bom. Muito obrigada. 

 

K.K. – Eu tinha dezenas de perguntas, mas a gente tem que poupar a entrevistada, não é? 

 

M.P. – E vocês também. Nossa mãe! 
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K.K. – Muito bom, Mariza. Obrigada. 

 

H.B. – Muito obrigada. Uma beleza! Você vai ver. 

 

M.P. – Eu que agradeço. Não podia ter melhores entrevistadoras e ambiente mais 

acolhedor. 

 

A.G. – Hoje, menos frio que da última vez, não é? [risos] Está mais acolhedor. 

 

M.P. – Na temperatura, menos frio. 

 

H.B. – Muito bom. Muito obrigada. 

 

[FIM DO DEPOIMENTO] 

 

 


