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Entrevista: 10/12/2019 

Celso Castro: Hoje é dia 10 de dezembro de 2019. Vamos entrevistar Mirian Goldenberg, 

projeto Memória das Ciências Sociais no Brasil. Celso Castro entrevistando e Diana e 

Carol de assistentes. Mirian, em primeiro lugar obrigado por ter aceite nosso convite para 

esse projeto que tem por objetivo fazer uma série de entrevistas com cientistas sociais e 

disponibilizar publicamente para consulta, pesquisa. Um prazer tê-la aqui. 

Mirian: O prazer é meu, uma honra, mais do que um prazer até. 

C. C.: Então, a gente começa sempre pelas suas origens, perguntar um pouco sobre a sua 

infância, família de origem, sobre a sua formação escolar antes da Universidade ainda. 

Você nasceu em? 

M. G.: Eu nasci em Santos. Meu pai era romeno, veio para o Brasil com 5 anos de idade. 

Minha mãe era polonesa, veio para o Brasil com cinco anos também.  

C.C.: Eles se conheceram aqui? 

M. G.: Eles se conheceram em Santos. Minha mãe foi para Curitiba e meu pai para 

Sorocaba. Eles se conheceram em Santos, casaram rapidamente e ficaram em Santos. 

Minha mãe quando chegou foi que foi para Curitiba. Ela contava, os dois já faleceram há 

muito tempo, que sentia muita discriminação lá em Curitiba, por ser judia, por não falar 

direito. E ela estudou só até o segundo ano do ginásio na época. E meu pai que foi para 

Sorocaba não relatava tanta discriminação, mas ele só estudou e fez faculdade quando 

estava casado com minha mãe, já com os quatro filhos. Minha mãe que praticamente 

trabalhava, sustentava a família toda para meu pai poder estudar. 

C. C.: Porque é que as famílias deles vieram para o Brasil? 

M. G.: Em função da guerra. Meu avô por parte da mãe, que eu nem conheci, viveu a 

guerra, essa história toda não era muito falada na minha casa. Primeiro que eu acho que 

provocava muito sofrimento, mas também porque na época não tinha tanto interesse em 

saber a história deles, porque eles morreram relativamente cedo. Mas meu avô eu sei que 

participou da Guerra...  
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C. C.: O materno? 

M. G.:O materno. O paterno não, porque minha mãe veio antes, ela, uma irmã, o meu pai, 

opa, meu pai, o meu avô, a minha avó vieram e ficaram duas filhas lá, depois eles 

buscaram, e meu avô paterno veio com os dois filhos já. Então, mas foi em função da 

guerra, da perseguição dos judeus na Europa e eles falavam Iídiche em casa, mas era entre 

eles.  Os filhos não participavam dessas conversas, nem com os meus pais nem com meus 

avós. É isso. Eles vieram, aí em Santos minha mãe trabalhava primeiro numa padaria para 

ajudar meus avós e a família, depois quando ela se casou com meu pai ela trabalhou numa 

loja que se chamava Esplanada Modas Fascinante, eu lembro bem, e a gente morava em 

cima da loja. Então era no José Menino, que era um bairro mais pobre, embaixo era a loja 

e em cima era onde nós morávamos quatro crianças. Eu sou a terceira...  

C. C.: Única mulher 

M.G.: Única mulher, e dois homens. Aí tem uma coisa que eu acho que é importante que 

é que antes de mim minha mãe perdeu uma menina e ela queria muito ter uma menina. 

Então ela me teve e aí ela não queria mais nada. Mas ainda nasceu meu irmão caçula, ele 

tem um certo trauma de saber essa história, porque ela queria muito ter uma menina. 

Então quando ela perdeu uma menina eu fiquei meio assim sendo muito esperada e se a 

menina tivesse nascido eu não teria nascido, não seria eu, porque ela perdeu com sete 

meses, e logo depois engravidou de mim. Então eu acho que não seria eu. E minha 

infância não foi nada feliz. Não tenho lembranças, acho que não guardei exatamente por 

isso, porque meu pai era muito violento e minha mãe não era violenta, mas também 

entrava no clima, e meus três irmãos, então eu apanhei muito então, e eu sempre fui 

magrinha, pequenininha, e meus irmãos maiores, meu apelido era Olívia Palito, porque 

eu era muito magrinha, minha mãe me dava remédio para engordar e eu não gostava de 

comer. Então não foi uma infância nada feliz.  

C. C.: Seu pai trabalhava com o que? 

M. G. : Meu pai, quando, antes de se formar ele ajudava minha mãe. Depois ele se formou 

e se tornou um advogado trabalhista muito famoso em Santos. Ele foi um dos mais 

famosos.  
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C.C.: Qual é o nome dele? 

M. G.: Benjamin Goldenberg.  

C. C.: E o nome da sua mãe? 

M. G.: Sara. Era Sura, mas ela falava Sara Goldenberg. Era Sura Lérea, de solteira. E meu 

pai, depois que ele se formou, ele se tornou um advogado trabalhista muito famoso, foi 

político, foi o vereador mais votado de Santos, foi Secretário da Fazenda de Santos, aí a 

nossa vida melhorou um pouco assim, não muito, financeiramente. Depois a gente mudou 

para um apartamento na praia, mas não de frente para a praia, mas de esquina para a praia, 

que era assim dois quartos bem pequenininho, e aí meus dois irmãos dormiam na sala, e 

eu e meu irmão caçula dormíamos no quarto, mas pequeno, nunca foi uma família rica 

não.  

C.C.: Você estudava em escola...  

M. G.: Eu estudei em escola, eu estudei no Taquínio Silva que era uma escola pública, 

digo, privada, boa. Depois eu estudei no Canadá, que era uma escola pública muito boa, 

em Santos. E depois, no terceiro ano colegial eu fui para São Paulo fazer cursinho. Estudei 

em colégio público também. O Colegial eu fiz todo, parte do ginásio e o colegial em 

escola pública e parte do ginásio no Tarquínio Silva. 

C. C.: E em casa? Tinha um ambiente cultural ou literário? 

M. G.:  Meu pai adorava ler, meu pai lia muito e meu pai era muito inteligente. Meu pai 

fez psicanálise numa época que ninguém fazia psicanálise, ele lia de tudo. Então tinha 

muitos livros. Tinha uma biblioteca na sala que eu li tudo, tudo, tudo, tudo, do meu pai. 

Cedo assim com 10, 9, 8, 7, porque eu comecei a escrever muito cedo muito cedo. Assim 

com 3 anos eu já escrevia, com 4 anos eu já lia, já estava na escola, então eu lia tudo. 

Tinha, que eu lembro bem, tinha Sartre, tinha a Melanie Klein, tinha Freud que ele 

adorava psicanálise. Tinha Hermann Hesse, tinha Monteiro Lobato que era pra gente, não 

era para ele. Tinha muita coisa sobre o Holocausto que eu li, tinha uma biografia do 

Charlie Chaplin que eu tenho até hoje, que eu amo. Tinha de tudo, não era uma coisa 

assim. Erich Fromm, que ele adorava, ele adorava a psicanálise. Então eu li muita coisa 

de psicanálise muito cedo.  
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C. C.: Do Fromm, a Zahar publicou tudo praticamente. 

M. G.: Talvez. Eu tinha, talvez eu ainda até tenha com as anotações dele, das edições 

antigas. Eu li tudo, li A náusea, de Sartre, Li Treblinka, muito menina. E eu lia, tudo, 

tudo, tudo, tudo que tinha lá. Tudo.  

C. C.: E você se mudou para São Paulo com...? 

M. G.: Eu vou para São Paulo com 16 anos com o pretexto de fazer cursinho e de tentar 

entrar na faculdade, mas na verdade eu queria sair de casa.  

C. C.: Você vai sozinha? 

M. G.:  Eu fui para São Paulo sozinha. Morei um período pequeno na casa de um tio e 

depois fui para um pensionato. Era um pensionato, era de freira, mas não era nada muito 

restrito, só o horário de entrar e de sair, que a gente sabia burlar bastante e fui com esse 

pretexto. Na verdade, eu lembro bem que quando eu tinha uns 11 anos de idade meu pai 

já me dizia que sabia que eu queria sair de casa, queria sair de casa, queria fugir de casa. 

C. C.: Porque ele dizia isso? 

M. G.: Porque eu não aguentava, não era nada revoltada, eu era ao contrário de revoltada, 

eu era muito quietinha, silenciosa, muito invisível, mas ele sabia que eu não era feliz lá e 

eu acho que de certa forma ele até me empurrou, inconscientemente, para eu sair logo de 

casa, porque não ia ter muita saída naquela vida lá de Santos. 

C. C.: Em que ano você foi para São Paulo? 

M. G.: Eu fui em 1973 pra São Paulo. Que em 1973...que eu não sou boa de data...mas 

foi em 1973. E aí eu fiz o cursinho lá, eu fiz o cursinho na Avenida Paulista, um cursinho 

famoso e prestei vestibular para Medicina e aí eu tinha um primo, tenho ainda, que eu 

adorava na época, que a mulher dele era fonoaudióloga. Aí ela falou tanto, tanto, tanto de 

Fonoaudiologia que fiquei apaixonada sem saber que que era. Daí eu prestei para 

Medicina e Fonoaudiologia de vestibular. Foi com 16 anos que eu entrei na faculdade. E 

aí eu entrei numa faculdade de medicina, não quis prestar em Santos porque não queria 

ficar em Santos, mas eu entrei em Fono em terceiro lugar na PUC, que era excelente, até 
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hoje eu acho que é.  E aí eu fiquei em Fono, eu nem sabia direito o que que era, eu tinha 

16 anos de idade. Mas eu estava, eu era assim meio apaixonada pelo meu primo, por essa 

prima que eu achava o máximo, aí eu falei vou fazer isso aqui, mas não sabia o que que 

era. 

C. C.: E você gostou do curso? 

M. G.: Eu não fiz o curso, porque eu era muito militante já, desde cedo, então eu não 

assistia muitas aulas. Eu entrei no CA, eu era toda militante e meus amigos todos 

militantes, vários foram presos. Eu era de um grupo trotskista na época. 

C. C.: Libelu? 

M. G.:  Não era LIBELU não, era outro nome, era um grupo trotskista que tinha na PUC, 

que até quando teve a invasão da PUC de São Paulo vários foram presos, depois eu lembro 

o nome, mas eu era muito militante. Então, eu tinha uma amiga, tenho até hoje, uma 

grande amiga que me passava todas as matérias das aulas e quando eu ia às aulas eu ficava 

na última fila lendo jornal assim, não tinha muito interesse de verdade, era muito, uma 

época de muita militância e eu era muito engajada. 

C. C.: De onde vinha essa militância? Já tinha de antes de chegar em São Paulo? 

M. G.:  Olha, o meu primeiro namorado que se tornou meu primeiro marido já era muito 

militante. 

C. C.: Você conheceu ele em São Paulo? 

M. G.: Eu conheci ele aos cinco anos de idade. Foi meu primeiro namoradinho. Ele era 

meu noivinho quando era criança. Foi meu primeiro namorado e eu me casei com ele. Ele 

já era muito militante, comunista, Partido Comunista, e na época que a gente namorou eu 

já era muito engajada lá na PUC. Foi com 16 para 17 anos que a gente namorou. E eu 

acho que era o clima da época. Era o clima. Ou era sexo, drogas, Rock'n Roll ou 

militância. E eu fui muito para a militância. Os meus quatro anos da faculdade, eu acho 

que as minhas colegas de turma não me conheciam. Era só mulher. Só tinham mulheres. 

Eu acho que tinham umas 50 mulheres e eu acho que elas não me conheciam e agora elas 

fizeram um grupo de WhatsApp que eu nem participo, que eu não tenho grupo de 
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WhatsApp, e elas lembram muita coisa de mim, como eu entrava na sala só para chamar 

para atos, para isso, para aquilo, e eu não lembro quase de ninguém, fora a Irene que se 

tornou uma amiga para o resto da vida, que era minha...sem ela eu não teria passado.  

C.C.: Você conseguiu se formar mesmo assim. 

M. G.: Eu me formei. E teve uma coisa que eu gostei muito na Fono, que foi uma coisa 

que eu fiz seriamente, que tinha um estágio, na DEDIC, que era uma clínica, e eu fiz um 

estágio com uma menininha, Eliane Sepi, deficiente auditiva. Eu adorava isso, que eu 

levava liquidificador com frutas, batia aquelas frutas para dar aula, para ela entender o 

que eram as frutas, as cores, isso eu adorava assim, essa era a parte boa. Teve algumas 

coisas boas, porque o primeiro ano era um ano que era muito básico de...eu tive 

Antropologia, Sociologia, Filosofia, Linguística. Tive muita coisa que foi importante para 

mim, para o que eu fiz depois. E teve também o estágio e hoje a Eliane Sepi é minha 

amiga no Facebook, lembra de mim, casou, quer dizer, essa foi a coisa boa na minha 

faculdade.  Mas a minha faculdade na verdade foram quatro anos muita militância, muita 

militância. 

C. C.: Junto com esse teu primeiro namorado, marido?  

M. G.: Mas ele morava no Rio e eu morava em São Paulo. A gente se via pouquíssimo, 

se via mais fins de semana, de 15 quinze dias. Aí ele alugou um apartamento, uma 

quitinete no Catete, no Largo do Machado, não, eu tô confundindo, lá em São Paulo, num 

lugar que era um lugar meio barra pesada, no centro, um quitinete e aí eu passei a morar 

no quitinete. Isso eu já com 19, 18 para 19 anos, e ele ia só nos fins de semana. E aí com 

20 anos eu me formei, eu casei e ele perguntou: Você quer morar aonde? São Paulo ou 

Rio? Eu falei: Rio. O mais longe possível. Eu só tinha vindo uma ou duas vezes. Aí eu 

tinha vindo uma vez ao Rio sem meus pais saberem, aí meu pai falou, você só pode viajar 

se casar. Eu falei então vamos casar. Pronto, casamos. Com 20 para 21 anos eu casei com 

ele e viemos pra cá para o Rio. 

C. C.: Ele era de uma família judia? 
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M. G.: Ele é judeu, Benjamin  Benzaquem, e ele é marroquino mas veio pro Brasil também 

novinho, e  engenheiro mas depois ele ficou mais na área de administração de empresas, 

depois que a gente se separou que foi cedo, dois anos depois, ele foi morar em Brasília.  

C. C. : Você se mudou para o Rio então em...? 

M. G.: Em 1970, finalzinho de 77, início de 78 eu vim para o Rio, eu não conhecia o Rio. 

C. C.: E como foi chegar ao Rio? 

M. G.: Aí a gente foi procurar apartamento. Aí eu vi uma rua cheia de árvores, eu falei 

nessa rua que eu quero morar, no Humaitá, aí a gente desceu tinha um apartamento para 

alugar. E que que eu vou fazer? Vou fazer mestrado, vou fazer mestrado. Aí eu comecei 

a procurar o que era mais próximo que eu poderia. Aí fui fazer em Educação, na PUC, e 

defendi minha dissertação com 23 anos, sobre satisfação profissional do deficiente 

auditivo no mercado de trabalho. E eu já fiz uma pesquisa bem bacaninha, hoje eu acho, 

bem bacaninha, não tinha formação nenhuma de pesquisa, sobre os deficientes auditivos 

no mercado de trabalho. Eu fui a primeira a defender a tese. Tinha bolsa e fiz essa, estudei 

muito para fazer. Li muito e fiz muitas entrevistas, questionários com deficientes 

auditivos. Foi bem bacana.  

C. C.: Trabalhava ao mesmo tempo? 

M. G.: Não, eu tinha essa bolsa né. Aí com 23 anos que eu formei eu fui trabalhar numa 

organização não governamental que fazia assessoria parlamentar e assessoria de 

instituições, fazia um elo entre... 

C. C.: Qual que era? 

M. G.: INESC. Acho que ainda existe. Fazia um elo entre o Congresso e instituições da 

sociedade civil. Eu tinha um escritório, eu que montei o escritório, era eu mesma, montei 

um escritório lá no Centro do Rio e depois eu tive duas pessoas que trabalharam comigo 

e trabalhei seis a sete, quase sete anos nessa... eu fazia, eu, tudo o que as instituições 

queriam, eu fazia uma ponte, mandava para Brasília para se tornarem leis, se tornarem 

reivindicações lá no Congresso. Eu ia uma vez por mês para Brasília para ter uma reunião 

e fazia militância aqui. 
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C. C.: A militância continuou? 

M. G.: Só que remunerada. 

C. C.: Militância remunerada. 

M.G.: Sim, eu era uma militante política, só que eu trabalhava e fazia documentos, 

eventos. Tem várias fotos minhas, na época, a favor de Chile, a favor de Nicarágua 

Sandinista e a favor das questões aqui mais brasileiras. Foi quando eu conheci o Rio de 

Janeiro inteiro, o Rio de Janeiro militante. Eu fui do Comitê pró-constituinte. Era eu, o Jó 

Rezende e o Vilas Boas, da ABI. Eu era uma menina de 23 anos, magrinha, pequenininha, 

lá com um monte de homem indo em reunião de CUT... nem tinha a CUT, antes de CUT, 

com CLAT, depois, reunião que criou a CUT, eu estava em tudo isso. Nunca fui de partido 

nenhum. Mas sempre fui...Escrevia coisas para pessoas mais simples que eram 

comunistas mas não sabiam escrever, eu escrevia para eles publicarem. Eles me diziam, 

e aí eu fazia tudo isso. 

C. C.: Você se separou logo, que você disse, no mestrado ainda?  

M. G.: Não, eu me separei com 23 anos. Logo depois que eu terminei, que eu defendi, eu 

me separei, com 23 anos, e passei a morar completamente sozinha no Rio de Janeiro, sem 

família alguma, pouquíssimos amigos e meu ex foi morar em Brasília e eu nunca quis 

pensão, eu nunca quis nada. Ele, ao contrário, queria me dar um monte de coisa. A casa 

em Barra de São João, porque ele comprou para mim, eu disse, não, você comprou com 

seu dinheiro, é seu, metade do sítio em Casimiro de Abreu é seu, comprou. E sem ninguém 

no Rio eu comecei a construir minha vida completamente sozinha. 

C. C.: Como é que você se mantinha? 

M. G.: Primeiro eu tive a bolsa. Depois eu era super econômica, eu economizava. Depois 

eu trabalhei no INESC, logo em seguida, seis, sete anos. Para mim era mais do que 

suficiente o que eu ganhava. Sempre trabalhei. Sempre me mantive. Umas das coisas que 

eu mais... 

C. C. : Com a sua família, você não mantinha contato? 
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M. G. : Eu não falava com meu pai dos 16 até os trinta e poucos anos eu não falei com 

meu pai e eu só voltei a falar com meu pai quando minha mãe teve um câncer e eu tinha 

que voltar para lá para cuidar dela. E não é que eu falava com ele, eu tinha que estar com 

ele mas não se dava. A gente só passou a falar e até se tornar bem amigo depois que minha 

mãe morreu, isso eu já tinha 32 anos. Quer dizer, dos 16 aos 32 eu não tinha relação com 

meu pai. Com a minha mãe eu tinha, mas eu não podia estar com ela. Ela me ligava, às 

vezes ela vinha. 

C. C.: Você tem visitas a Cuba, Nicarágua. Como é que foi isso? 

M. G.: A minha primeira viagem, já com meu segundo marido, a minha primeira viagem 

para o exterior eu tinha 27 anos. Eu queria ir para Cuba.  Ele queria ir para a Disneylândia.  

C. C.: O seu segundo marido era o que? 

M. G.: Ele era analista de sistemas, ainda é, ainda está vivo, e não comigo, mas está vivo, 

também em Brasília. E ele queria ir para a Disney World, Estados Unidos, e eu queria ir 

para Cuba. Então minha primeira viagem foi linda, porque os primeiros 20 dias foram os 

Estados Unidos, só que com uma mala... porque eu levei, eu fui, porque não tinha relação 

com Cuba na época, não podia entrar em Cuba, então eu levei uma carta do Luiz Carlos 

Prestes me apresentando como militante para eu entrar em Cuba. Eu não sabia se eu ia 

conseguir entrar em Cuba. Aí o Preste e a Maria, mulher dele, me pediu para levar um 

monte de coisas para os filhos dela, em Cuba. Comida, pasta de dente, um monte de coisa. 

Então nós viajamos 20 dias pelos Estados Unidos. Fizemos todo o tour que ele queria. E 

aí fui para o México e aí do México é que eu entrei em Cuba. E aí não deixaram entrar 

com nada daquilo que eu estava levando, porque tinha comida, tinha um monte de coisa. 

Então a gente carregou um monte de coisa a viagem inteira e não entrou em Cuba. Foi a 

minha primeira viagem para o exterior. 

C. C.: E quanto tempo você ficou em Cuba?  

M. G.: A gente ficou, acho que, sabe que eu não me lembro. Eu tenho tudo isso escrito, 

que você sabe que eu tenho meus diários, mas acho que a gente ficou de sete a dez dias. 

C. C.: E qual é a tua lembrança? 
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M. G.: Eu fiquei meio decepcionada. Primeiro porque eu era muito vigiada, eu me sentia 

muito vigiada o tempo todo. Quem é essa menina que está aqui, fazendo o quê? Veio 

fazer o quê? Eu me sentia muito vigiada. Depois a gente foi comer um coelho num 

restaurante e a gente fez alguma coisa de afeto assim, normal para a gente, e não pode, 

isso não pode num restaurante, eu não gostei muito da experiência dessa viagem como 

um todo. E muito chocante também porque eu tinha muita expectativa. 

C. C.: Militância de esquerda, Cuba é o lugar sagrado.  

M. G.:  Eu tinha muita expectativa. Eu já fui pra Cuba mais 2 vezes. Fui num congresso 

De la deuda externa, que eu fui depois, que eu também fiquei meio decepcionada com 

algumas coisas lá, porque, dessa vez eu já fui, nesse Congresso, não tinha nada, já não 

estava com esse marido também. E eu fiquei meio chocada com o jantar, muito cheio de 

lagosta, muito cheia de vodca, muito com contraste com o que eu via nas ruas. Então, eu 

tive uma certa, não digo decepção, mas a minha expectativa não era encontrar isso. Esse 

congresso foi muito legal, depois eu não sei direito, nesse congresso De la deuda externa, 

eu fiquei seis horas na segunda fila assistindo o discurso do Fidel. Seis horas. Eu tenho o 

vídeo cassete desse discurso, então, e aí estava o Daniel Ortega. Tinha um lado, assim, 

que era tudo que eu queria, e tinha um lado, assim, mas esse luxo todo, essa comida toda, 

porque eu dava tudo, eu dava xampu, eu dava sabonete, roupa, era uma pobreza enorme. 

Então o contraste era que me chocava mesmo. Eu acho que a palavra, não diria 

decepcionei, desencantou, vamos dizer assim. 

C. C.: Você mencionou o Daniel Ortega. E a Nicarágua? Como é que foi? 

M. G.: A Nicarágua foi assim. Eu fui nesse congresso De la deuda externa. 

C. C.: Você lembra em que ano foi? 

M. G.: Deve ter sido 84. Deve ter sido 84. Aí eu fui no Congresso De la deuda, aí tinham 

umas pessoinhas: estamos indo para a Nicarágua, vamos? Vamos. Vamos.  E aí, sabe que, 

é, foi mais ou menos assim. Vamos, vamos. Eu sei que eu passei pela Costa Rica e na 

Costa Rica eu fiquei presa no aeroporto. Ah, depois eu preciso organizar isso. Mas essa 

vez de Cuba eu fui para a Nicarágua. Aí já fiquei lá na Nicarágua, tinha umas pessoas da 

PUC de São Paulo que estavam no Congresso e foram e eu fui. Fiquei lá no hotelzinho. 
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Tudo certo. Eu fiquei apaixonada pela Nicarágua e aí é que eu não lembro se foi na 

primeira vez, porque eu fui 3 vezes para a Nicarágua. Na primeira ou na segunda vez que 

da Nicarágua eu fui para a Costa Rica, que tinham umas pessoas também, ah, vamos para 

Costa Rica? Eu fui, eu era assim, ia. E eu cheguei cheia de lenços sandinistas, coisas 

sandinistas, e só tinha uma pessoa no mundo que sabia, ninguém no mundo, nem minha 

família, nem minha amiga, ninguém sabia que eu estava indo para a Costa Rica, que era 

um rapaz, um italiano, que eu conheci na Nicarágua, que estava me esperando lá na Costa 

Rica. Só uma pessoa no mundo inteiro. E cheguei lá na Costa Rica e me prenderam no 

aeroporto porque eu estava cheia de coisas e tinha o maior conflito,  

C. C.: Revolucionárias.  

M. G.: Nicarágua - Costa Rica, e eu cheia de vermelho e preto, bandeirinhas e tal. E eu 

fiquei horas e horas presa no aeroporto e só tinha um rapaz no mundo, que era um italiano, 

que eu nem lembro o nome, que sabia que eu ia até lá. Se eles tivessem acabado comigo 

ninguém ia saber no mundo, porque ele podia ir embora, ah, ela não veio, tchau. Mas ele 

esperou e aí eu adorei a Costa Rica. Liberaram. Pegaram tudo lá que eu tinha, mas como 

eu adorei Acauita, nossa, lugar assim mágico, valeu. E aí, como eu fiquei muito encantada 

com a Revolução Nicaraguense, eu fui, eu voltei lá, eu fui 3 vezes para a Nicarágua. 

C. C.: Aí escreveu o livro.  

M. G.: Aí eu escrevi a convite porque eu nunca pensei em escrever um livro. Apesar de 

eu escrever desde os meus 16 anos de idade, todos os dias e todas as horas da minha vida, 

eu nunca pensei em escrever um livro. Nunca pensei que seria um dia autora de livros. E 

o Renato Guimarães, que era dono da Revan, ainda é, me convidou, você não quer 

escrever um livro sobre a Nicarágua? Aí eu falei: quero. Aí eu fui para a Nicarágua para 

escrever o livro, a segunda vez. Eu cheguei lá na maior cara de pau, não sei como, eu não 

me reconheço essa pessoa que eu era. Tem até a foto né. Eu fui como jornalista, não sei 

como consegui uma credencial e consegui entrevistar, o Daniel Ortega não estava na 

época no país, era o Sérgio Ramírez que era o presidente, eu consegui entrevistar o 

presidente da Nicarágua, não sei como, eu ia e conseguia. Eu era muito militante assim, 

era muito apaixonada. Parece que as coisas aconteciam, até hoje é assim na minha vida. 

Não na mesma militância, mas as coisas aconteciam. Então eu vejo as fotos, eu 

entrevistando Sérgio Ramírez com 20 e não sei quantos anos, com menos de 30 anos, e 
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era o presidente da Nicarágua na época. Eu entrevistei a oposição, eu entrevistei mulheres, 

entrevistei soldados, entrevistei. E é um livro assim, que é um diário de bordo e as 

entrevistas que eu fiz. 

C. C.: Você mencionou duas vezes que já escrevia diários desde os 16 anos? 

M. G.: É, que eu tenho desde...porque eu perdi, não eram bem diários, mas eu perdi uma 

caixa que eu tinha que meu primeiro marido guardou e ficou cheio de cupins, traças e 

jogou, queimou, mas desde os 16 que eu escrevo diariamente. 

C. C.: Eu lembro sempre um dia na tua casa que você abriu um armário... 

M. G.: Esse armário... 

C. C.: E aqueles montes de cadernos grandes, eu falei Mirian, está que nem em um conto 

do Borges, você está escrevendo o diário sem parar. 

M. G.:  Mas é, assim minha vida é assim, se eu não escrevo eu não vivo. 

C. C.:  E como é que surgiu essa paixão por escrever um diário? 

M. G.: Eu acho que foi assim. 

C. C.: Você ainda não publicou seus diários? 

M. G.: Nem vou publicar nunca, não é público. Diário não é para ser lido. Eu nunca li 

meus diários. 

C. C.: Você escreve e não lê depois? 

M. G.: Nunca li. Nunca. Ele não é para ser lido, ele é para ser escrito. É a minha forma 

que eu acho que, era até de antes, mas antes eram cartas, eram anotações que eu não tenho 

mais. Eu fico até triste de não ter isso, mas escrever é a minha forma de sobrevivência. 

Sempre foi. Eu não sei viver sem escrever. 

C. C.: Você escreve no papel ou no computador hoje? 
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M. G.: No papel. Aquilo que você viu, eu tenho três vezes aquilo, não sei quantos, uns  

200 talvez, cadernos enormes. 

C. C.: Não são para um dia virar que nem os Diários do Malinowski?  

M. G.: Não. Eles não são para ser lidos. É a minha forma de... eu acho que hoje é a minha 

forma de sobreviver, mas é a minha terapia. Eu já fiz 21 anos de análise, já fiz todos os 

tipos de terapia, já fiz meditação, já fiz ioga, já fiz tudo, já estudei muita filosofia, li muito 

psicanálise, muito, muita psicologia. Mas o que me ajuda a sobreviver é escrever. 

C. C.: Você escreve sobre o seu dia? 

M. G.: Eu escrevo tudo. Eu escrevo o que eu como, eu escrevo quantas horas eu durmo, 

eu escrevo as coisas que me dizem, eu escrevo os meus sofrimentos, eu escrevo o que eu 

quero fazer, eu escrevo, escrevo, escrevo, escrevo. Se você me falar.  

C. C.: Escreve de noite? De dia? 

M. G.: Eu durmo com ele do meu lado porque se acordo no meio da noite eu escrevo.  

C. C.: Quantas páginas em média?  

M. G.: Por dia? Ah, não tem páginas em média, tem muita. Às vezes tem uma página, as 

vezes são dez páginas. 

C. C.: E você nunca revisita os seus diários?  

M. G.: Nunca, nunca. 

C. C.: Nunca pensou em ler? 

M. G.: Eu guardo. E também, por isso que eu não lembro quase nada da minha vida. 

C. C.: Mas porque que você escreve tanto se você não lê; guarda, mas não lê, e não é para 

ser lido depois?  

M. G.:  Eu escrevo porque é uma necessidade minha escrever, é quase uma extensão. Se 

eu estou vivendo alguma coisa boa ou ruim e eu não escrever aquilo que está acontecendo 
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eu não vivo aquilo, e eu não, e é uma forma também de eu não guardar porque eu não 

lembro praticamente nada da minha vida, porque eu sei que está tudo lá. Na hora que eu 

escrevo parece que eu tiro tudo da minha memória e passo para o papel. Aí eu estou livre. 

C. C.: Mas também você nunca vai revisar para lembrar o que você estava fazendo num 

dia, no caderno? 

M. G.: Eu não tenho essa necessidade, a minha necessidade é escrever. É uma coisa assim, 

se você, se alguém, se o meu marido fala alguma coisa para mim especial, eu vou lá e 

escrevo. Meus velhinhos, ontem eu saí com os meus velhinhos. Conheci uma velhinha de 

98 anos, fico apaixonado, escrevo cinco páginas, tudo que aconteceu, tudo.  

C. C.: Isso você nunca usa como matéria para os teus livros?  

M. G.: Diretamente não, é outra coisa. Eu acho que isso me ajuda, essa capacidade que 

tem de registrar com facilidade. Por exemplo, minha amiga Yvonne vive falando, ah, que 

sofrimento escrever. Eu não tenho nenhuma dificuldade em escrever. Escrever para mim 

é viver. Então ela... ai que dificuldade... eu não tenho nenhuma.  

C. C.: É da Yvonne Maggie que você está falando? 

M. G.: Yvonne Maggie. Eu não tenho nenhuma dificuldade de escrever. E eu não tenho 

nenhuma preocupação com o que vão achar do que eu estou escrevendo. Escrever é o que 

eu tenho que fazer. Se a pessoa não gosta eu não vou mudar meu estilo, meu jeito. Eu 

acho que escrever do jeito que eu escrevo meus diários me ajudou a escrever do jeito que 

eu escrevo a minha Antropologia. Porque não é a mesma coisa, mas eu tenho uma 

capacidade enorme de observar, de registrar imediatamente e de escrever o que eu 

observei. É muito fácil para mim isso. A antropologia casou perfeitamente com o meu 

estilo de vida. 

C. C.: Pois é, então, como é que vem, quer dizer, o curso de Fonoaudiologia, Mestrado 

em Educação, ainda lidando com deficientes auditivos, a militância política, as viagens e 

tal, com a Antropologia? Você entra no Museu em 1988? 

M. G.: Eu entrei em 1988. Eu sonhei, foi um sonho. 
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C. C.: Sonho, sonho mesmo? 

M. G.: Sonho mesmo. Eu devo ter anotado esse sonho. Eu sonhei que eu ia fazer 

Antropologia e que eu ia fazer uma tese sobre a Nicarágua Sandinista. Foi um sonho.  

C. C.: Mas o que você....  

M. G.: Foi em 1987 esse sonho e eu sonhei, foi um sonho. Eu já tinha o meu livro, 

C. C.: Não esse.  

M. G.: O da Nicarágua. Eu já tinha o livro, e aí tive esse sonho. E aí eu fui conversar com 

o Rubem César, falei que eu queria fazer uma tese. 

C. C.: Você conheceu o Rubem... 

M. G.: Da militância, e fui conversar com o Rubem que eu queria fazer uma tese. 

C. C.: Ele era professor do Museu? 

M. G.: No Museu Nacional. Queria fazer uma tese sobre a Nicarágua sandinista, e que eu 

tinha que fazer, e ele falou, aí eu fui para a Nicarágua só para fazer o meu projeto pra 

entrar no museu. Passei um mês lá entrevistando, as festas populares e a Revolução 

Sandinista. Lindo o meu projeto, cheio de fotos das festas religiosas, lindo o meu projeto. 

E ai fui e... 

C. C.: Mas aí no museu já tinha mudado para prova.  

M. G.: Não. 

C. C.: Ainda era projeto?  

M. G.: Era projeto. 

C. C.:  A, era doutorado, perdão, eu fiz prova para o mestrado. 

M. G.: E eu, como eu não era da área eu fiz todas as disciplinas do mestrado, eu fiz 16 

cursos no museu, se não me engano.  
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C. C.: Eu fiz contigo a do Gilberto, que resultou na “A Outra”. Eu estava no mestrado e 

você no doutorado. Antropologia urbana ou sociedades complexas, um dos dois, que ele 

dava sempre. 

M. G.: Então eu fiz mestrado e doutorado ao mesmo tempo, porque, eu fiz um mestrado 

e doutorado, como eu não era da área eu tive que me formar em Antropologia, então eu 

fiz todos os cursos de mestrado obrigatórios. Acho que eu fiz 12 a 16 cursos, fora os que 

eu fiz como ouvinte, porque eu estudava muito. 

C. C.: Mas antes de entrar no museu, o que que você conhecia de Antropologia ou o que 

que você imaginava de Antropologia? 

M. G.: Nada.  

C. C.: Você não tinha lido... Quer dizer, você tinha feito alguns cursos 

M. G.: É, mas muito pouco, muito pouco na graduação. Darcy Ribeiro, mas muito pouco. 

C. C.: Você não conhecia a bibliografia de antropologia? 

M. G.: Muito pouco.  Não era...eu lia coisa muito mais, eu lia Trotsky, eu lia Mao Tsé-

Tung, eu tinha todos esses livros, agora eu doei tudo, doei 5 mil livros. Eu lia de Mao 

Tsé-Tung. Eu lia. As biografias do Trotsky, do Mandel, eu lia muita coisa política. Lia 

também psicologia, mas muita coisa política, adorava. 

C. C.: Antropologia não era o lugar mais politizado nesse aspecto, né 

M. G.: Mas eu sonhei que eu ia fazer Antropologia e as festas populares  

C.C.: Você sonhou e acordou e foi isso mesmo 

M. G.: E fui conversar com ele e foi isso. Eu não falei pra ninguém que eu ia fazer. Só 

quando eu entrei que eu falei. 

C. C.: Você entrou com esse projeto? 

M. G.: Festas populares na revolução civil.  
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C. C.: O Rubem ia ser seu orientador? Ia ser o Afrânio, né  

M. G.: O Rubem era o meu orientador, só que dois anos depois de eu ter entrado acabou 

a Revolução sandinista e venceu a Violeta Chamorro e eu falei, não vou passar anos da 

minha vida na Nicarágua, com diarreia, passando mal como eu passei todas as vezes que 

eu fui lá para estudar Violeta Chamorro. E aí eu tive que mudar de tema e aí a primeira 

tentativa de mudar tema era estudar a eleição do PT, a primeira eleição do Lula. Aí eu fui 

pra São Paulo e me voluntariei para ser a secretária do secretário executivo da campanha, 

da primeira campanha do Lula, e fiquei lá meses assistindo todas as reuniões do PT 

C. C.: Presidencial? 

M. G.: Primeira, que teve aquele negócio com o Collor e tal. A primeira eu estava lá, em 

todas as reuniões. Eu acho que eu era a única, que eu me lembro, a única mulher, que eu 

era secretária do secretário, então eu anotava tudo, devo ter tudo isso. Fiquei meses lá.  

C. C.: Já fazendo o museu? 

M. G.: Já cursando, porque eu pensei em fazer uma tese de doutorado sobre essas eleições. 

C. C.: Esse curso com o Gilberto eu acho que foi em 1988, se eu não me engano.  

M. G.: Eu não me lembro, mas pode ser. Eu fiquei no Museu, defendi minha tese em 

1994. Então fiquei cinco anos e meio para fazer todas essas disciplinas. E para defender 

a tese eu tive um ano e pouquinho de prorrogação. E aí eu ia fazer sobre essas eleições. 

Eu gostei de não ter feito minha tese sobre isso. Porquê nesse momento a minha mãe teve 

um câncer muito violento e aí eu fiquei também um bom tempo cuidando dela. Ela 

também veio pro Rio, eu fiquei cuidando dela e aí não quis mais fazer, não dava também, 

a imersão que eu estava fazendo. E o Lula perdeu, o Collor ganhou e falei, não quero mais 

fazer sobre isso. Isso foi 1900 e... eu defendi em 1994 mais ou menos em 1992 é que eu 

mudei de tema. Como na tese inicial eu queria fazer sobre as mulheres revolucionárias da 

Nicarágua sandinista. Eu falei: quero fazer sobre uma mulher revolucionária, mas tem 

que ser uma mulher revolucionária no Brasil, e aí eu fiquei uns seis meses em dúvida, 

quem será que eu vou pesquisar? Ficava andando no Jardim Botânico, caminhando, quem 

que eu vou pesquisar? Quem que eu vou pesquisar? Carmen da Silva, que era uma 

escritora que eu gostava muito, ou Pagu. Aí um dia, numa caminhada no Jardim Botânico, 
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eu falei, eu vou estudar Leila Diniz, que eu estava vendo tudo, 8 de março, 8 de março. 

Sempre aparecia coisa da Leila. Eu não sabia quase nada da Leila porque sou de Santos, 

vim para o Rio, a Leila não é bem da minha geração. Ela teria hoje, ela é de 1945, eu sou 

de 1956. Não vivi, não fui influenciada por Leila Diniz, mas eu queria fazer sobre uma 

mulher revolucionária. Começou a parecer Leila Diniz, Leila Diniz, vou fazer sobre Leila 

Diniz. Aí comecei a ler tudo, ver todos os filmes, tudo que tinha de Leila Diniz, fiz uma 

pesquisa enorme. E aí, eu fui fazer a entrevista com a irmã dela, primeiro, a Eli, porque 

tem uma coincidência, a Eli foi casada com Marcelo Cerqueira que foi meu padrinho no 

meu primeiro casamento. Ele foi para Santos para o meu primeiro casamento, então eu 

conhecia bem o Marcelo, ali eu consegui contato com a Eli e aí fiz a minha tese sobre 

Leila Diniz. Mas nada foi muito projetado. Todas as coisas que eu estou te falando foram 

acontecendo e eu fui fazendo. Não foi assim, ah, eu vou ser antropólogo, eu vou falar 

sobre mulheres. Eu vou falar sobre mulheres desviantes. Não, foi tudo meio. 

C. C.: E “A outra”? Surgiu como trabalho de curso.  

M. G.: “A outra” foi, olha, minha mãe tinha morrido e eu tinha um mês para entregar o 

trabalho para o Gilberto Velho. Trabalho de final de curso. Um mês. Eu liguei para o 

Gilberto. Gilberto, eu não vou fazer. Cheguei aqui um caco, de Santos, não tinha condição 

de fazer nada. Ele foi na minha casa no Humaitá, no meu apartamento, sentou comigo e 

falou, Mirian você vai fazer. Conversou comigo, eu devo ter tudo isso escrito. Você vai 

fazer. Aí eu fiquei.... Eu já tinha entrevistado oito mulheres, amantes de homens casados. 

E aí eu fui com uma amiga nossa, a Ana Teresa Venâncio, para uma casa numa praia, que 

eu nem sei onde é, que eu estava dopada de tristeza, de tudo, que a pessoa mais importante 

de toda minha vida tinha morrido, e fiquei um mês escrevendo “A outra”, com máquina 

de escrever, que na época eu não tinha, nem sei se tinha computador. Eu demorei muito 

a ter computador, muito. E aí escrevi “A outra” e entreguei para o Gilberto. O Gilberto 

falou exatamente isso: Mirian, eu estava pensando em publicar uma coletânea desse curso 

de Antropologia do desvio. Mas eu não gostei muito de alguns trabalhos. Você não quer 

fazer um livro sobre isso? Aí eu falei, mas Gilberto, não tenho material para um livro, e 

ele falou, mas eu acho que você deveria publicar. E tem um detalhe muito importante. O 

primeiro capítulo do livro falava assim, desde muito cedo eu descobri que ser a outra é 

muito melhor do que ser esposa, porque meu pai teve uma amante durante 20 anos que 

era secretária dele e minha mãe quando descobriu, acha que foi por isso que ela teve 
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câncer. Então meu primeiro capítulo era contando isso, desde muito cedo. E a grande 

briga que eu tive com meu pai foi porque ele queria que eu fosse na formatura da amante 

dele e eu não fui, e ele foi, eu já estava com 21 anos, já estava casada e ele falou, você 

não fala assim comigo, que se você fizer assim eu te bato. Eu falei, se você me bater eu 

te bato também, seu Mussolini sem bigode, uma coisa assim. Eu já não falava com ele, aí 

piorou mais ainda. Eu não fui nem no enterro do pai dele, para você ver como era a 

situação. Então o primeiro capítulo foi contando essa história, como a outra fez parte da 

minha vida desde menininha a secretária me levava para cá, me levava para lá, era a outra 

dele.  

C. C.: Você já sabia, pequena, da outra? 

Mg. G.: Nunca dito, mas era mais do que óbvio. Então a outra era um tema muito difícil 

para mim e o Gilberto tirou esse capítulo. Falou, não Mirian, você não vai escrever, 

porque meu pai ainda estava vivo, a minha mãe não, mas o meu pai ainda estava. E aí eu 

escrevi a dedicatória para a minha mãe com saudades, mas o meu pai adorou o livro, para 

você ver, ele adorou, adorou, mostrava para todo mundo porque aí o livro bombou. Foi 

um sucesso. Isso é um trabalhinho de final de curso que eu fiz em um mês para o Gilberto 

Velho. O Gilberto fez a apresentação super gracinha desse livro. Esse livro bombou. 

C. C.: Aparecia em todos os programas de televisão. 

M. G.: Ele ficou semanas e semanas e semanas nas mais vendidas da VEJA, nas mais 

vendidas da Folha de São Paulo, na lista dos mais vendidos da Folha, foi manchete de 

primeira página de um domingo da Folha de S. Paulo, três páginas. Bombou, e era um 

trabalhinho de fim de curso. 

C. C.: A ideia de entrevistar essas mulheres surgiu no curso, você tinha que fazer? 

M. G.: O curso era sobre desvio. Eu queria falar sobre mulheres, mulheres e desvio, eu 

falei, não tem nada mais desviante do que a outra, porque ela não é puta, não é esposa. 

Ela se acha mais importante que a esposa. As pessoas acusam de puta. Não tem nada mais 

desviante do que a outra. E eu conheci várias ao meu redor. Então eu falei, eu vou fazer 

sobre a outra, foi um trabalhinho que eu fiz. E já tinha feito outros trabalhos no museu, 

porque eu já tinha feito vários cursos como ouvinte, já tinha feito outros trabalhos, mas 
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esse o Gilberto falou, publica. E aí ficou muito, nossa. Eu nunca usei aliança. Aí eu 

cheguei para o meu namorado, na época, e perguntei, posso usar aliança? Porque a 

primeira pergunta era, você é a outra? Seu marido teve a outra? Aquilo me enchia o saco. 

Aí eu peguei e comprei uma aliança pra mim, nem ele tinha, só para eu andar e ficar sem 

ninguém me perguntar se eu era outra. 

C. C.: Agora, isso me lembra, mais ou menos na mesma época, um pouquinho de 

diferença,  Madu [Maria Dulce Gaspar] publicou garota de programa, que foi também um 

sucesso estrondoso, todos os programas. Então perguntavam, se ela foi de programa, 

pensando agora, isso tem a ver com falar coisas proibidas, escondidas ou desviantes sobre 

mulheres, mulheres falando sobre isso. Será que tem a ver com isso? Não são homens 

escrevendo sobre mulheres.   

M. G.: Era uma coisa assim, se você tá escrevendo sobre isso ou é porque você quer ser 

ou porque você foi, ou porque você gosta, ou porque você defende. E não era nada disso. 

Era simplesmente um trabalho para o Gilberto. Ele falou: desvio. Eu queria fazer sobre 

mulher e eu raciocinei, desvio e mulher, a outra. Simples. Eu tinha várias pessoas que eu 

conhecia, dos 20 aos 70 anos, que eram outras, depois que eu publiquei então o que eu 

recebi de mensagens, eu sou a outra, você não quer fazer um livro sobre mim, não quer 

fazer uma entrevista comigo. Tem muita mulher, naquela época principalmente, 1989, 

que vivia essa situação clandestinamente. Queria falar, mulher adora falar. E isso é uma 

coisa que eu gosto também na Antropologia, eu gosto muito mais de escutar do que de 

falar, de observar do que de me expor. Então eu sempre tive muita facilidade, as pessoas 

se apresentavam para mim, até hoje, todos os dias, até hoje eu recebo mensagens, você 

não quer entrevistar meu avô que tem 100 anos, não quer entrevistar minha avó que tem 

99. Eu não tenho o que fazer muito, não tem muito sofrimento nas minhas pesquisas. As 

pessoas querem ser ouvidas e as outras queriam muito ser ouvidas. E aí eu fiz a outra. 

C.C.: Esse livro te lançou, vamos dizer assim, como escritora, de fato, mais que o da 

Nicarágua.  

M. G.:  O da Nicarágua é interessante, porque o da Nicarágua eu não tinha um doutorado, 

não tinha nada, era só uma militante e no lançamento da Nicarágua, foi em 1987, eu já 

fui chamada para um programa na época que era muito polêmico, “Sem censura”, na 

época era bem, debate. Aquele Hélio, eu não lembro... Acho que era Hélio Fernandes, o 
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filho. E eu fui pela primeira vez no programa de televisão como se eu tivesse nascido 

naquilo, sem o menor, nem achando que eu estava falando para quantas pessoas, estava 

lá numa conversa. E na mesma noite do lançamento da Nicarágua foi para o Jornal da 

Noite, da Globo, a Nicarágua já teve uma mídia muito expressiva para mim e “ A outra” 

foi tudo, porque todos os jornais, todo o Brasil. Então eu fiquei muito associada a esse 

tema, mulheres, amantes, casamento, desvio, e pensei até que eu iria fazer minha tese de 

doutorado sobre isso, mas eu queria falar de coisas mais revolucionárias, não queria falar 

disso, eu queria falar de revolução feminina. Tanto é que nesse ínterim entre esse e a Leila 

eu escrevi um livro com a Moema Toscano, “ A revolução das mulheres”, acho que foi 

em 1992 que eu publiquei esse livro, também pela Revan, entrevistando feministas 

brasileiras, a Rose Marie Muraro, a Marta Suplicy, a Heloneida Studart, a Heleieth 

Saffioti, a gente, eu entrevistei, eu transcrevi, eu fiz, e nós escrevemos juntas um texto de 

introdução. Eu queria falar disso. Eu não chamava de feminismo, mas chamava de 

revolução. Tanto é que o livro chama “A revolução das mulheres”, e então, a Leila meio 

que sintetizou a revolução de que eu queria falar. 

C. C.:  Agora “A outra” fez um sucesso enorme. Eu tenho a primeira edição autografada 

no lançamento. 

M. G.: O lançamento na Laura Alvim bombou, gente até a calçada. 

C. C.:  Agora, Mirian, uma coisa, uma sensação que eu tenho, trouxe também inveja no 

meio acadêmico também, não teve não disso? 

M. G.: Olha, o meu concurso para professor titular foi 2015. Minha banca teve Roberto 

DaMatta, Ruben Oliven, Roque Laraia, Guita Debert e Yvonne Maggie. Esse tema surgiu, 

porque as pessoas têm muita inveja. E eu respondi no meu concurso, eu não entendo 

porque alguém teria inveja de mim. Eu não durmo. Eu sou super ansiosa. Eu trabalho 24 

horas por dia. Eu não tenho lazer. Eu falei, Ruben, eu teria inveja de você, porque dorme 

que é uma beleza. 

C. C.: Não, mas do livro, do sucesso de público. 

M. G.: E o Da Matta me defendeu um pouco essa questão da inveja. A Yvonne vive 

falando isso. As pessoas têm inveja de você. Eu não me sinto invejável, então eu não 
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sofro se alguém está tendo inveja, porque eu não sinto que eu sou invejada. Eu invejo 

quem dorme, quem viaja, invejo quem...Aí, alguém da banca perguntou assim para mim 

se eu fazia alguma coisa para o público. Eu não faço nada. Eu não aceito noventa por 

cento dos convites que eu recebo de mídia para falar, ah, vai falar de aborto, não, eu não 

estudo aborto. Vamos falar de estupro, não falo de estupro, não estudo estupro. Vamos 

falar... não falo. Eu só falo do que eu estudo. E mesmo assim eu sou muito convidada, 

não sei porque, não sei explicar. Você nunca vai me ver em um programa ou numa 

palestra falando do que eu não pesquiso. Mesmo assim eu sou muito convidada. 

C. C.:  Agora, tem algumas figuras públicas que falam sobre muitos assuntos que não 

pesquisam. 

M. G.: Eu não falo. 

C. C.: Você manteve essa identidade de pesquisadora, mesmo tendo esse sucesso público 

que extrapola a Academia. 

M. G.: Eu nunca estudei algo porque fui demandada por alguém. A Folha, eu escrevo na 

Folha de S. Paulo há dez anos e nunca me pediu, escreva sobre isso. Nunca. Eu escrevo 

o que eu pesquiso. Todas as minhas colunas são coisas que eu pesquiso. Nunca fui 

convidada. Já fui muito convidada para dar palestras sobre temas que eu não pesquiso, eu 

não aceito. Já fui muito convidada para ir a programas para falar sobre o que eu não 

pesquiso. Não vou. Mesmo assim, o que eu pesquiso acaba, não sei por quê...por exemplo, 

o envelhecimento, que eu pesquiso há quase vinte anos, era um tema que ninguém dava 

bola, era marginal, agora está bombando. Eu não paro de ir nos lugares. Mas eu cheguei 

no envelhecimento muito baseada no que eu vinha pesquisando, que era mulher, prisão, 

corpo. Então eu não sinto essa questão da inveja, eu não, não, sinceramente Celso. Eu não 

me acho invejável. Eu acho que ninguém gostaria de ter a vida que eu tenho, porque? 

Porque, não é tão bom domir? Não é tão bom relaxar? Eu não, minha vida é só. Hoje é 

24 horas por dia com os meus velhinhos.  É 24 horas por dia. Eu saio com eles, eu vou ao 

teatro com eles, eu vou ao cinema com eles. Ontem eu fui tomar chopinho com eles. Eu, 

eu, eu só faço. Eu faço academia da terceira idade com eles. Eu falo para todo mundo, eu 

tenho 93 anos porque eu vivo como uma pessoa de mais de 90 anos, que são as pessoas 

que eu amo de paixão atualmente. Então, o meu jeito de pesquisar sempre foi um 

mergulho em temas que eu amo muito e que me transformam. A Nicarágua, o casamento, 
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a amante, a Leila Diniz. A Leila Diniz mudou a minha vida e o meu jeito de ser. Depois 

foi militância, mulheres militantes políticas que eu pesquisei vários anos, depois foi 

corpo, envelhecimento. Então eu mergulho e sou eu, não é mais, não tenho mais uma 

separação, vida normal e estudo, escrita, pesquisa. Está tudo aqui. Agora estou indo passar 

o Natal em Mogi das Cruzes para filmar Dona Lurdinha que tem 103 anos de idade 

fazendo docinho para os velhinhos dela. Eu vou passar o Natal com ela filmando ela fazer 

os docinhos para os velhinhos dela, porque ela não é velinha. Ela tem 103 anos. Então é 

minha vida.  

C. C.: Como é que você diz que a Leila Diniz mudou a tua vida? Porque? 

M. G.: A pesquisa, conhecer a Leila que eu não conhecia. Porque, até Leila Diniz a minha 

grande referência de mulher libertária era a Simone de Beauvoir, que eu li aos 16 anos, 

“Segundo sexo”. Eu li tudo, reli tudo, mergulhei tudo em Simone de Beauvoir.  Eu dei 

todos os meus livros, eu tinha quase cinco mil livros, dei tudo. Só fiquei com os livros da 

Simone de Beauvoir na minha casa, não tem mais nenhum livro dos meus. 

C. C.: E uma pergunta que a gente sempre faz no final da entrevista, se você pudesse 

destacar um livro que te marcou. 

M. G.: “O Segundo Sexo”, não precisa nem esperar: é “O Segundo Sexo”, que eu li aos 

com 16 anos, mas já reli milhões de vezes, e agora eu tive a grande alegria, olha que 

emocionante. Ano passado eu fiz o prefácio de “A Força da idade”, que é a adolescência 

da Simone de Beauvoir. Fiz o prefácio, e aqui, 2019, edição comemorativa de 70 anos de 

“O Segundo Sexo”, primeiro texto que abre lá é o meu, com a Simone de Beauvoir nua, 

olhando no espelho, que é aquela foto que eu amo de paixão. Então, imagina que eu um 

dia, aos 16 anos, ia imaginar que eu ia estar escrevendo um texto para a edição 

comemorativa de “O Segundo Sexo”? Não tem nada mais lindo na minha vida do que 

isso, nada, tem, mas isso é muito, muito lindo, muito lindo. E agora eu estou estudando 

de novo esse livro. Já li não sei quantas vezes esse livro. Agora eu estou estudando de 

novo, estou fazendo um grupo de estudos de Simone de Beauvoir, “O Segundo Sexo” de 

novo. Então eu li tudo de Simone de Beauvoir. Tudo, tudo, tudo, tudo, tudo, tudo. E eu 

sou o que sou porque eu li Simone de Beauvoir. “Caminho da libertação”, que é o último 

capítulo de “O Segundo Sexo”, diz que a mulher independente que estava nascendo ia 

pagar um preço muito alto, mas que não existia outro caminho para as mulheres que não 
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se libertar e libertar as outras mulheres. E no “Segundo sexo” eu li, e também na obra 

dela, que família, filho, marido, tudo isso era meio prisão. Que o trabalho era o motor da 

libertação. Eu lia assim e eu desde os meus 16 anos sou assim. O trabalho, o meu trabalho 

é que me deu tudo que eu tenho hoje na minha gente.  

C. C.: Você casou várias vezes. 

M. G.: Casei várias vezes, mas inclusive meus casamentos vieram do meu trabalho. 

C. C.: Filhos, você não teve? 

M. G.: Não quis ter e acho que muito por influência dela. Eu nunca abortei, não sei, não 

se eu tivesse engravidado se eu teria alguma dúvida, mas nunca fiz nada para engravidar 

e sempre me protegi para não engravidar. Não quis ter filhos. O que foi muito diferente 

das mulheres todas da minha geração, são raríssimas as que não tem filho. E eu nunca 

tive problema com isso, apesar de ser muito cobrada pelas minhas amigas. Hoje não, mas 

na minha fase dos 30, 40, foi um bombardeio e eu não seria a mulher que eu seria hoje se 

eu não tivesse lido Simone de Beauvoir, principalmente “O caminho da libertação” e tudo 

o que eu tenho hoje é fruto do meu trabalho, tudo. Meus amigos, meus amores, minha 

casa, minhas pesquisas, meus livros, tudo é fruto do meu trabalho. E a minha principal 

influência até hoje ainda é a Simone de Beauvoir, porque eu amo o jeito que ela escreve. 

Eu amo o jeito que ela, só que tem uma memória impressionante e eu não tenho, e eu amo 

o jeito que ela consegue quase que traduzir a vida em livros, porque todos os livros dela 

são a vida dela, todos os romances dela é o que ela estava vivendo com nomes diferentes. 

Mas para quem conhece bem a obra dela sabe quem a Sartre, sabe quem é Simone, sabe 

quem é o amante americano, Nelson Glenn, sabe tudo, eu sabia. Então, ela é minha...não 

só em termos de filosofia de vida mas em termos de texto, da beleza do texto ela é quem 

eu gostaria de ser.  

C.C.: A Leila 

M. G.: Aí a Leila. Até só ter Simone de Beauvoir na minha vida eu era muito séria, muito 

militante, muito...E a Leila rompeu com tudo isso, porque a Leila me trouxe a liberdade 

com a vida, a liberdade com o corpo, a liberdade sexual, a liberdade do humor, da graça, 

do afeto. Eu brinco que a Simone de Beauvoir me ensinou que a principal coisa da vida 
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para uma mulher é conquistar a liberdade e a Leila me ensinou que é possível rimar 

liberdade com felicidade. Eu começo a estudar felicidade com Leila Diniz. E eu passei a 

ser muito, não imitar Leila Diniz, mas ser um pouco Leila Diniz, com a Leila Diniz eu 

aprendi a ser um pouco Leila Diniz, eu aprendi um pouco. Eu ainda estou longe de ser 

meio Leila Diniz, mas aprendi. Hoje eu brinco nas minhas palestras, eu conto piada, eu 

sacaneio, eu falo muito palavrão, por causa da Leila, eu falo como ela falava, sem 

nenhum, sem nenhuma agressividade, com humor. Eu acho que eu sou muito mais livre, 

e por causa de Leila Diniz. 

C. C.: E por causa dessa tua trajetória como escritora de todos esses livros sobre esses 

temas que você falou, tem essa ligação com a pesquisa e também desde 1997 que você 

entrou no IFCS da UFRJ.  

M. G.: Eu entrei em 1994 como bolsista recém doutora. Então eu já dava muita aula. 

C.C.: Logo que acabou o doutorado 

M.G.: Eu entrei dois meses depois, eu acabei o doutorado acho que foi em março ou maio, 

em julho eu já estava no IFCS, 1994, dando muita aula e fazendo pesquisa das mulheres 

militantes políticas, que foi a minha bolsa do CNPq de recém-doutora sobre as militantes 

políticas. Eu entrevistei Clara Scharf, mulheres militantes, fiz a trajetória da Olga 

Benário, da Maria, você vê que voltou, voltou um pouco. 

C. C.:  Então tem 25 anos de IFCS? 

M. G.: É. 

C. C.: E essa sua carreira acadêmica que envolveu dar aula, orientar, participar de banca, 

enfim, preencher o lattes, tudo isso. Como é que você consegue? 

M. G.: Você já deu uma olhadinha no me lattes?  

C.C.: Vi pra fazer o roteiro.  

M.G.: Mas o meu lattes é impressionante. Todo dia eu boto alguma coisa naquele lattes, 

todo dia, não é um dia sim e um dia não, é todo dia. Todo dia ou tem uma palestra, ou 

tem um artigo. É tranquilo para mim porque eu já boto direto, porque todo dia eu atualizo. 
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Eu fico competindo comigo mesma, porque eu vejo as minhas produções nos outros anos. 

Então, por exemplo, esse ano eu acho que está 150 de produção, dois anos atrás foi 200, 

eu digo, pô, esse ano vai ser muito menos que há dois anos, tem dois anos que passaram 

do que vai ser esse ano. Então, eu produzo muito.  Lá no programa teve uma avaliação lá 

que eu vi uma pessoa que eles não disseram que era que tinha o triplo de artigos 

publicados e livros publicados. Eu falei, quem é essa pessoa, não sabia que era eu, não 

sabia que era eu, três vezes assim. 

C. C.: Agora, tem algumas pessoas que tem uma trajetória acadêmica e que em algum 

momento fazem sucesso, começam a escrever para o grande público, serem chamadas, 

dar palestra, ganhar dinheiro e saem da vida acadêmica ou passam a ter uma relação muito 

distante com isso. Você não teve essa tentação em alguns momentos? 

M. G.: Primeiro que eu não sei se eu fiz sucesso, segundo que eu não fui, eu não entrei 

em outras áreas. Eu escrevo para o jornal, eu participo de televisão. 

C. C.: Não sabe se fez sucesso? É coluna na Folha, é Fátima Bernardes, isso é sucesso, 

para muita gente isso é sucesso. 

M. G.:  Mas isso eu acho... o meu trabalho é pesquisar e escrever. Eu não sei escrever sem 

pesquisar. Eu não escrevo sobre a minha vida, eu escrevo sobre a vida de outras pessoas. 

Então para sobreviver eu tenho que pesquisar e escrever. Tudo o que vem além disso é 

resultado do que eu faço. Então a minha maior preocupação agora é não deixar isso que 

é o resultado do meu trabalho afetar o meu trabalho. Então o meu foco é pesquisar. O 

meu foco é escrever. Depois que eu faço isso, eu tenho que fazer um monte de coisas 

porque é o resultado do meu trabalho. Mas não é o meu trabalho. Meu trabalho não é isso, 

palestra, televisão, jornal, isso é resultado do meu trabalho, o meu trabalho é o mesmo, é 

pesquisar e escrever. Nunca mudou. 

C. C.: Você continua muito Simone de Beauvoir, hein? 

M. G.: Continuo. O meu maior problema é... e por isso eu tenho até problema de saúde 

mesmo, porque é como o meu trabalho permaneceu o meu foco. Então eu tenho que dizer 

muito não, e aí as pessoas acham que eu sou antipática, você mesmo esperou um tempão 

para eu dar essa entrevista. Eu não tinha tempo, eu não tinha saúde, eu não tinha um dia. 
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Então às vezes eu até falo, poxa, porque que eu aceitei, porque eu quero dormir, descansar 

um pouco.  

C.C.: Aceitou o que? Essa entrevista? 

M.G.: Não, as coisas.  

C. C.: Ata. Foi difícil. Há 2 anos que a gente está tentando marcar. 

M. G.: Mas isso pra mim é o resultado do que eu faço, porque o que eu quero ter mais 

tempo é pesquisar e escrever, pesquisar e escrever. É isso que eu amo fazer. Agora já tem, 

eu acabei de publicar um livro, já quero ter tempo pra escrever o livro que eu quero 

escrever.  

C. C.: Qual é o próximo? 

M. G.: É o que eu vou escrever ano que vem. 

C. C.: Já tem o título? 

M. G.: Já tenho tudo, mas não falo. Até para as minhas amigas íntimas elas só veem 

quando está pronto. Já tenho. 

C. C.: Mirian, lá no IFCS você ficou lá 25 anos, professora titular agora, e também o 

programa ele cresceu ao longo desse período, diferente de outros lugares, como o do 

Museu Nacional, o PPGAS. A classificação da CAPES já era 7, o IFCS não, ele começou 

em Ciências sociais e depois virou outra coisa, e foi subindo de degrau em degrau. Você 

acompanhou todo esse percurso. 

M. G.: Tudo, tudo, tudo. Eu fui até vice coordenadora uma época, e o programa se tornou 

nota 7. Eu lembro bem de uma reunião nossa que eram, e depois manter a nota 7, o 

sofrimento que é manter, mas a comemoração que foi a nota 7. Eu acompanhei tudo isso 

e no início até, quando eu era, antes de eu fazer concurso, eu já tinha uma salinha, já 

participava da pós, já orientava alunos antes de fazer o concurso, que foi em 1996 para 

1997. Eu chegava lá no IFCS, eu dava aula para a turma das 7 da manhã. Eu chegava lá 

no IFCS às vezes antes das 6 da manhã. Aquilo foi minha vida. Muito, muito, muito 

intensa. Eu orientei nem sei quantos, isso a gente tem que ver no lattes também, quantos 
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mestrados, doutorados, quanta graduação, tive uma relação no começo era muito lindo. 

Antes de fazer o concurso. Eu já criei logo que eu entrei um grupo de pesquisa. Eram seis. 

O Peter Fry chamavade mirianetes, goldetes, não sei, porque onde eu ia iam os meus seis 

aluninhos de pesquisa. Eu viajava para São Paulo, eles iam junto, eu ia para cá, eles iam 

junto, a gente ia ao cinema, a gente ia ao teatro, porque era a pesquisa das mulheres 

militantes que hoje são meus amigos. Hoje são meus grandes amigos, até alguns que são 

meus primeiros alunos. Então aquilo era minha vida, que era o meu trabalho e era a minha 

vida. Mas nunca deixei de isso que eu acho que faz uma grande diferença na minha vida, 

eu nunca consegui deixar de pesquisar e escrever, pesquisar e escrever, pesquisar e 

escrever. Eu fiz muitas pesquisas diferentes nesses 25 anos, não fiquei na Leila Diniz, não 

fiquei nas mulheres militantes. Fui pesquisar corpo, fui pesquisar envelhecimento. Agora 

estou pesquisando os nonagenários. Então é muita coisa, eu não sei como que eu consigo 

fazer tanta coisa e publicar. Eu publico muito e publico não só livro, publico artigo, 

publico em revista científica, publico em jornal, publico muito. Então, eu não sei como. 

C. C.: Da carreira acadêmica, como professora, pesquisadora, o que é que você gosta 

mais, o que é que não gosta? 

M. G.: Eu sempre gostei muito da relação com os alunos, isso é o que eu mais gosto. 

C. C.: Mas como orientadora ou como professora? 

M. G.: Como professora, como orientadora. Eu sempre gostei muito da relação. Eu odeio 

corrigir tese, por exemplo, que eu corrijo cada vírgula, cada crase, e eu passo semanas. E 

aí quando volta vem com o mesmo erro de crase. A pessoa não corrigiu. Então isso eu 

odeio. Se você quer saber o que eu mais odeio é corrigir e corrigir isso. Não as ideias, 

mas corrigir tudo, que eu faço, são obsessivas as minhas correções. Mas eu gosto muito 

da relação com os alunos e a relação que eu criei com os alunos. Gosto também muito, eu 

gosto de dar aula, porque eu aprendo muito dando aula. Eu, muitos autores eu aprendi 

dando aula, eu dei muitas aulas por exemplo, de Bourdieu, eu li tudo de Bourdieu porque 

eu queria estudar muito Bourdieu, porque Bourdieu é uma referência importantíssima no 

que eu escrevo, dei curso sobre Gilberto Freyre porque eu queria mergulhar no Gilberto 

Freyre, ele é importantíssimo, dei curso sobre velhice. Então uma forma que eu encontrei 

de estudar, foi dar aula. Dei curso sobre felicidade. Foi genial. Foi importantíssimo para 

mim. Então eu gosto muito disso, de ter que estudar muito pra aprender. 
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C. C.: Agora na Antropologia mesmo, trabalhos essencialmente antropológicos, o que é 

que te marcou mais? Você falou da Simone de Beauvoir que é uma influência mais geral 

para a vida toda. Mas da Antropologia o que é que você gosta? 

M. G.: O Gilberto Velho, que foi muito importante. A Antropologia que eu faço é Gilberto 

Velho. As camadas médias urbanas e tudo muito. Eu fiz vários cursos com o Gilberto 

também. Não só os que eu fiz inscrita, mas ouvinte, e li tudo do Gilberto. O Roberto 

DaMatta muito. 

C. C.: E você conviveu também com o Gilberto. 

M. G.: Com o Gilberto eu tive uma conversa incrível semanas antes dele morrer, lá na 

casa da Maria Laura, porque, ele falando da Verônica e depois ele me ligou para falar da 

Verônica. Nossa, convivi muito com o Gilberto e com o Da Matta foi uma influência 

muito importante que eu fiz o curso com ele e eu viajei para fazer a pesquisa sobre a 

amizade com ele para São João Nepomuceno. Eu passei vários dias com ele e com um 

grupinho de alunos que metade da turma quis ir e metade da turma não quis ir e eu quis 

ir. Minha mãe estava morrendo e eu quis ir. E só tinha dois não fumantes no grupinho, 

que era eu e uma outra menina, então os dois não fumantes ficaram na casa com ele e 

com a Celeste. Então, eu caminhava com ele, eu fazia ginástica com ele. Eu convivi muito 

com o Da Matta. O Da Matta hoje é um amigo muito querido. E ele lembra muito dessa 

fase de São João Nepomuceno. Então, Gilberto e Da Matta foram duas influências muito 

decisivas em mim, não só na minha Antropologia, mas na minha vida, no estilo, no estilo 

que eu gosto de pensar as coisas e de viver as coisas e fazer a pesquisa, os dois. E o Da 

Matta eu tive em São João fazendo a pesquisa dele sobre amizade, a gente conversava 

todos os dias sobre a pesquisa, como analisar. E o Gilberto também. Os trabalhos que eu 

fiz para o Gilberto, foram três importantes, ele, teve um que ele esculhambou, 

esculhambou, um que eu fiz sobre masculinidade, fez eu mudar, e teve um sobre a outra 

em família que ele me orientou muito. Eles foram, dos brasileiros, foram e são os mais 

importantes na minha trajetória e na minha forma de fazer Antropologia. Então eu não 

diria mais nenhum assim decisivo, porque é lógico, eu fiz vários cursos lá e eu acabei 

fazendo esse estudo de trajetória, mas sempre com a influência do Gilberto, 

principalmente, e do Da Matta também, muito grande até hoje. 
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C. C.: Você mencionou também vários colegas de IFCS, falou da Laura, da Yvonne, 

várias vezes. 

M. G.: A Yvonne hoje é minha melhor amiga. , 

C.C.: De mulheres também antropólogas.  

M.G.: Não, Peter Fry é um grande amigo meu, grande amigo. Eu adoro o Peter, admiro 

demais, a Yvonne também. Eu diria assim que os meus melhores amigos na Antropologia 

hoje é um casal, porque eles são super amigos também. E o Peter a gente até brinca, não 

vou falar porque ele pode não gostar. A gente brinca que ele é meu noivinho. A gente se 

gosta tanto que brinca com isso. E a Yvonne é minha amiga assim de falar todos os dias. 

E eu leio as coisas que ela escreve. Ela lê as coisas que eu escrevo. É minha parceira nas 

minhas bancas. Ela que acabou ficando assim meio especialista em envelhecimento, lá no 

IFCS, para ter alguém nas bancas. E eu também fiquei muito presente nas bancas dela 

sobre Educação. Então eu diria assim que os grandes amigos hoje, Antropólogos, Peter e 

Yvonne, que eu herdei do IFCS, além dos alunos. Tenho outros amigos queridos, mas 

eles são mais presentes.  

C.C.: A Yvonne a gente tem o arquivo agora.  

M.G.: É, eu sei...A Yvonne eu acompanho dia a dia. Só não pode ligar na hora da novela, 

porque na hora da novela ela não atende. Qualquer outro horário ela atende e liga muito. 

A gente é muito amiga, muito amiga mesmo, assim, quase família. 

C. C.: Você não pensa em se aposentar? 

M. G.: Já aposentei. 

C. C.: NO IFCS? 

M. G.: É, aposentei, há pouquíssimo tempo, meio em função da situação. Eu não pensava 

realmente, mas em função dessa situação complicada eu tive que me aposentar como 

todos os meus colegas que estavam na mesma situação, todos, nenhum... 

C.C.: Com a vitória do Bolsonaro....  
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M.G.: ninguém, não. Já começou um pouquinho antes essa questão da aposentadoria, e 

eu já tinha, já podia ter me aposentado bem antes até, e aí eu decidi que ia me aposentar. 

C. C.: Você continua ligada à Pós? 

M. G.: Eu continuo, mas não estou oficialmente ligada porque eu não queria, nesse 

momento da minha vida, orientar mais e dar aula. Por porque? Porque eu estou fazendo 

um pós-doutorado lá na COPPE sobre envelhecimento e felicidade. Tem um Núcleo lá 

de gerações, eu estou fazendo um pós-doutorado sobre envelhecimento e felicidade. Eu 

estou com uma demanda enorme de...não dá nem para explicar de quê, que é uma 

demanda enorme, desde palestras, consultorias, assessorias, eu faço muito, eu faço até 

para a prefeitura sobre envelhecimento. Eu estou indo pra Mogi agora para fazer uma 

assessoria sobre envelhecimento. Estão, criando um hospital só para tratar dos mais 

velhos. Então eu tenho uma demanda muito grande. Aí eu falei, agora eu quero mergulhar 

nessa questão do envelhecimento e felicidade. Então, eu não quero...eu até dou aula, mas, 

por exemplo, eu estou dando muita aula na Casa do Saber, eu participo de bancas, mas eu 

não quero participar de reuniões, não quero participar de bancas de seleção, não quero, 

não é mais o momento. Eu fiz muito isso a vida inteira, então agora eu quero investir 

nessa discussão e nesses projetos de envelhecimento. Escrever, pesquisar, e meus 

velhinhos demandam muito de mim, muito. Todo dia me ligam, todo dia eu saio, todo dia 

encontro, todo dia tem um programa. Eu não faço mais programa sozinha ou com meu 

marido. Eles demandam muito de mim e eu também acho que demando deles, porque é 

uma troca. E eu não sou mais uma pesquisadora, eu sou amiga, é lindo isso. Se você entrar 

no meu Instagram, ou se eu entrar no seu, vai ter foto do seu filhinho, da sua esposa. Se 

você entrar no meu só tem foto dos meus velhinhos. Ontem eu conheci a Eunice,  98 anos. 

Amanhã ela vai estar, a dona Lurdinha, de  103 anos, vai estar. 

C. C.: A minha mãe te assistia em um curso lá no Clube Militar. 

M. G.: Mas naquela época eu não estava com os velhinhos de mais de 90, eu estou nesse 

mergulho há cinco anos. Eu tive a sorte de conhecer essas pessoas e cada vez eu conheço, 

conheço, conheço. Cada vez tem mais gente me apresentando esses velhinhos que eu 

estou pesquisando, que são ativos, independentes, lúcidos, alegres que fazem coisas, que 

dançam. Ontem eu estava dançando. O meu marido quando pode vai, leva, ele é produtor 

audiovisual e ele filma. Então eu tenho um tesouro. Há cinco anos eu tenho um tesouro 



   

 32 

desses encontros, dessas entrevistas. Deles jogando golfe. Tem um de 96 que joga golfe. 

Da outra cozinhando.  

C. C.: Você pensa em fazer alguma coisa com isso? 

M. G.: Eu não sei como, a mesma coisa. Nada eu penso no que vai ser. Eu estou 

pesquisando, estou escrevendo, já tenho inúmeros artigos na Folha sobre isso, meu novo 

livro é. Eu já tenho cinco livros sobre envelhecimento. E o mais recente é totalmente 

dedicado aos mais de 90 anos. Mas isso, eu não penso no que eu vou fazer, eu vou 

fazendo. Eu sei que eu estou acumulando um tesouro, porque eles estão com 97, 98, 103, 

tem que ser agora. 

C. C.: Mas aí você pensa, e daqui há 30 anos quando você tiver 93 anos?  

M. G.: Eu não sei se eu vou viver, porque a minha família toda morreu cedo. Minha mãe 

morreu cedo, meu pai morreu cedo, meu irmão morreu com 50 anos. Então, eu adoraria. 

C. C.: Queria saber se você pensa sobre o seu envelhecimento. 

M. G.: Eu não penso porque eu não sei se eu vou viver tanto tempo. Geneticamente minha 

família não é longeva. Então eu não penso. Eu não gostaria de viver muito, se eu viver eu 

estou no lucro, eu vou ficar muito feliz, porque eu quero viver muito, como eles, e 

continuar escrevendo, só, está bom, continuar escrevendo já está bom demais. Eu acho 

que dá para continuar escrevendo até o último dia da minha vida. A Leila Diniz morreu 

escrevendo. A Leila Diniz tinha um diário. O avião explodiu e o Marcelo Cerqueira foi 

lá, procurou, achou, está acontecendo uma coisa estra...foi a última frase que ela escreveu. 

Ela escrevia compulsivamente os diários dela. Janaína mamou aqui, Janaína mamou ali, 

Janaína isso, Janaína aquilo. Eu já escrevia antes da Leila, mas você vê que Simone de 

Beauvoir também tinha os diários. Leila Diniz também e eu também. Quer dizer, isso não 

é só uma coincidência. Isso foi antes delas na minha vida. 

C. C.: Anais Nin, você leu os diários? 

M. G.: Tudo. Adoro Anais Nin e também os contos eróticos lindos dela. Mas isso eu dei. 

Só não dei os livros da Simone de Beauvoir. Dei com dor no coração, mas dei, não quis 

ficar. Agora eu quis. 
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C. C.: Mesmo Anais Nin você deu? 

M. G.: Eu dei tudo, tudo, tudo. Eu só fiquei com os livros de Simone de Beauvoir. Foi... 

C. C.: Por que que você fez isso? Mudou de apartamento? 

M. G.: Não, meu apartamento é enorme, tem 4 quartos. Eu quis. 

C. C.: Minimalismo? 

M. G.: É, eu estou na fase. Eu não compro roupa há cinco anos, eu não compro bolsas, eu 

não compro nada, eu não compro livros, nada, não compro uns óculos, não compro nada, 

nada. Não compro nada, há 5 anos. Na verdade, não tem cinco anos. Foi em 2015, e maio 

vai fazer, vai completar cinco anos. No dia do meu concurso para Professora titular eu 

resolvi que eu iria ficar um ano sem comprar nada.  

C. C.: Promessa? Sonho? 

M. G.: Não foi. Foi uma decisão. Você pode chamar de uma promessa, mas eu decidi 

ficar um ano sem fazer, comprar nada. E aí, passou um ano, eu gostei. Passou mais um 

ano. Gostei. E agora, desse ano, do finalzinho desse o ano passado para esse ano, eu 

comecei a me desfazer também dos livros, que os livros foi a última coisa que eu...porque 

além de não comprar mais nada, eu dei 70% de tudo, de roupa, de sapato, de tudo, dei. 

C.C.: Tornou-se uma minimalista.  

M.G.: E aí os livros, foi a última coisa.  

C.C.: Deu para onde? 

M.G.: Dei para instituições. Foi antes do incêndio do Museu, se não, teria dado, 

obviamente, tudo para o Museu. Foi assim um mês antes, aí fiquei muito triste, mas já 

tinha dado. Alunos, instituições, ex-alunos. Dei tudo, tudo. Eu fiquei um pouco triste 

porque era tudo riscadinho, eu risco muito, escrevo, mas dei tudo. Só fiquei com eu tenho 

um negocinho assim com os livros. 

C. C.: Depois, fez bem isso? 
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M. G.: Não sei.  

C.C.: Ficou mais leve? 

M.G.: Não faz falta, porque quando eu preciso de algum, eu encontro de alguma forma. 

Eu fiquei meio o triste agora, porque eu queria reler todos os do Da Matta, do Gilberto, 

mas eu dei tudo, tudo, tudo, tudo, tudo. Não é que eu fico triste, porque eu digo, poxa 

Mirian, não precisava ser tão radical, podia ter ficado com um pouquinho mais. Mas foi 

uma coisa que eu decidi e que está fazendo parte da minha vida agora que é essa de, eu 

não preciso de quase nada para viver, eu preciso de muito pouco. Então, minha vida está 

mais focada nas coisas que eu realmente preciso, e o que eu preciso de verdade é ler, 

pesquisar e escrever, ler, pesquisar e escrever, e isso eu faço. Não preciso mais ter cinco 

mil livros, não precisa mais ter não sei quantas roupas. Aliás, eu ainda quero dar muita 

coisa. Aliás, eu nem sei como eu consigo dar, porque eu não estou comprando, mas eu 

ainda tenho tanta coisa para dar, porque vira meio uma necessidade de, sabe, você ficar 

cada vez mais enxuta. Mais só o que você realmente precisa. E a minha vida é muito 

simples, muito simples. Eu não tenho carro. Nunca tive empregada, não tenho faxineira, 

não tenho secretária. Então tem, as acham que eu tenho assessoria. Não tenho nada gente, 

nada, zero. Sou eu e meu marido. Que agora também, meu marido atual, é meu parceiro 

porque ele filma meus velhinhos, ele adora os velhinhos, ele se tornou amigo dos meus 

velhinhos. Então, eu tenho até um pouco de ciúmes, porque alguns já vão direto para ele. 

Ele adora e a gente, olha que coisa linda, ontem, eu chego em casa faço meu diário, que 

estive ontem com Canela, 96 anos, Guedes, 96 anos, Jet, 91 anos, e conheci Eunice de 98 

anos. Então ontem eu vivi essa situação num barzinho. Eu chego em casa eu faço meu 

diário. E aí ele faz o relatório dele. Ele vai me ditando o que ele enxergou que eu não 

enxerguei. Então o Diário hoje.... 

C.C.: Compartilhado 

M.G.: Não, é meu, mas tem o que eu enxerguei e o que ele enxergou. Ele é produtor de 

audiovisual, não tem nada a ver com Antropologia. Ele observa coisas que eu não 

observo. E os homens falam coisas para ele que não falam para mim. Então o Diário hoje 

não é só meu, é meu e depois tem o que que ele enxergou. E ele é super observador. Então 

é muito bom. Então hoje eu tenho uma parceria, eu fico pensando naqueles Antropólogos 

que iam, sabe. 
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C. C.: Geralmente o Antropólogo levava a mulher, você está levando o marido. 

M. G.: É, e ele é maravilhoso porque ele observa muito. E às vezes eu não faço a pergunta, 

ele faz a pergunta assim mais... E aí como é que tá esse negócio aí, essa, uma, coisa assim, 

tá chato esse negócio, ficou doente. Ele faz mais espontaneamente do que eu que tenho 

mais cuidado, às vezes, não vou perguntar isso. Fala muito de futebol, que eles adoram, 

fala muito de política. Eles criam um elo muito bacana. Eu fico pensando que eu estou 

fazendo aquele tipo de Antropologia na Cidade, do meu lado. 

C. C.: Familiar. 

M. G.: O mais legal é que essas pessoas, não dá para incorporar todos, eu tenho muita 

culpa porque eu queria dar atenção e conversar com todos, são mais de 30, hoje eu não 

consigo, é impossível, não tem como. Então eu gostaria, sinceramente, se eu pudesse 

focar numa coisa eu queria ficar só ouvindo. No livro eu falo, uma delas falou, você é 

uma verdadeira escutadora dos velhinhos, que eu, é o que eu mais gosto de fazer é ficar 

escutando as histórias deles. Eu não consigo ir duas, três vezes no mesmo velhinho, 

porque não dá, não tem como e eu tenho muita culpa porque eles querem ser escutados, 

eles querem que alguém registre, que filme, que grave, que escute as conversas deles. Eu 

queria, mas eu não consigo, então o máximo, tem esses. Tem agora dois em Mogi que a 

gente está acompanhando. Tem uns oito que eu acompanho muito, mas não dá para ser 

30, 40, 50. Eu é que perco porque é um registro maravilhoso, mas eu não tenho uma 

equipe como vocês são uma equipe, tal, vão. Não, sou eu, meu marido vai junto e ponto. 

E nós gravamos, nós colocamos a luz, nós gravamos, nós transcrevemos, nós fazemos o 

registro, nós compramos presente para levar, é tudo. É impossível. 

C. C.: Muito bem. Vocês têm alguma pergunta, curiosidade? Tá bem. Então Mirian hoje 

vai escrever sobre a entrevista aqui. 

M. G.: Vou escrever. Deixa eu ver se tem alguma coisa que eu anotei. Eu acho que eu 

falei tudo que era mais importante. 

C. C.: Também, a gente passou, foi fluindo tão fácil, você fala tão bem.  

M. G.: Também eu não queria, eu falei, eu não vou preparar para ficar mais espontâneo.   
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C. C.: A última pergunta que era sobre o livro você já antecipou. Você já tem dezenas de 

livros mais importantes, a gente está fazendo um pequeno documentariozinho, vai ficar 

engraçado.  

M. G.: Eu queria ter trazido o livro para vocês mostrarem o meu texto e a foto da Simone 

de Beauvoir, que ficaria lindo terminar com o texto. Porque eu falo como ela mudou o 

que seria o meu destino, seria lindo eu ter terminado, uma dica, com o texto dessa edição 

nova de “O Segundo Sexo” e a foto da Simone de Beauvoir que eu amo, é a foto que eu 

mais amo dela. Eu tenho mais de 30 livros publicados, esses é que eu acho que conta essa 

trajetória que eu contei para vocês, que começa com Nicarágua, que de certa forma já era 

um exercício de Antropologia. “A outra”, que foi o Gilberto me abrindo para o mundo 

das mulheres desviantes. A Leila, esse livrinho é importante, esse é meu best seller, 13 

edições, eu acho que vai... ou 14 edições. Esse é meu best seller. Esse é meu é meu 

concurso para professora, quando eu entrei para o IFCS era métodos e técnicas da 

pesquisa qualitativa, ai eu fiz, preparei e escrevi, porque eu não sabia me preparar sem 

escrever. Escrevi os dez pontos. E aí depois, foram sorteados dois pontos que eu falei, 

mas aí, eu pensei, vou aproveitar e fazer um livrinho. E é o meu best seller.  Eu tenho 

uma amiga, Luciana Villas Boas, que foi da Editora Record, é agente literária, ela não 

gosta de que eu fale isso, mas nenhum livro meu foi projetado como livro. Todos foram 

fruto de alguma coisa que antes do livro. Então Nicarágua foi minha paixão pela 

Nicarágua, “A outra” foi um trabalho Gilberto. A Leila foi a minha tese de doutorado, “A 

arte de pesquisar” foi meu concurso. Nenhum livro meu nasceu como livro. Isso aqui é 

uma pesquisa sobre infidelidade enorme que eu tenho, que também é um best seller que 

virou também porque homens e mulheres traem, na edição de bolso, vendeu muitas 

edições e foi publicado na Alemanha. Alguém na Alemanha ficou interessado, não fui eu 

que fui batalhar, “O infiel”. E aí eu comecei uma pesquisa, porque meus alunos queriam 

muito falar de corpo, eu fiz uma pesquisa quantitativa, criei esse conceito de corpo como 

capital da cultura brasileira, virou um livro, e aí disso eu fui para a Alemanha, apresentei 

em cinco universidades essa questão do corpo como capital. E lá eu decidi estudar 

envelhecimento. E aí começou, “Coroa”, “Velho é lindo”, “Corpo, envelhecimento e 

felicidade”. Este aqui que também é um best seller. Vai sair agora uma edição linda, 

totalmente nova, com nova introdução, novo texto, todo lindo, que as mulheres amam de 

paixão e agora esse novo que é “Liberdade, felicidade e foda-se”, que foi lançada há 

quatro meses, já está na terceira edição e está sendo lançada em Portugal, agora em 
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janeiro, com a editora lá de Portugal, e vai ser lançada em outros países. E nada do que 

eu fiz era para ser livro. Tudo virou livro. Eu só escrevo. Eu só pesquiso e escrevo. Aí 

vira livro. 

C. C.: Muito bem Mirian, muito obrigado, um prazer te ouvir e acompanhar também, mais 

a distância do que gostaria, essa trajetória. 

M. G.: Mas nós somos isso daí, nós somos amigos desde 1988. Que nós fizemos o do 

Becker juntos, você não fez o do Becker? Do Howard Becker, que foi outra influência 

importante.  

C. C.: O Becker eu conheci. 

M. G.: Mas o Becker deu curso com o Gilberto no Museu. Eu fiz o curso dele.  

C. C.: Eu visitei o Becker em San Francisco, três vezes, eu acho.  

M. G. : Eu achei que  você tinha feito porque várias coisas que eu produzi foi muito em 

cima do outsiders. E o Becker foi outra influência muito importante, não tão grande 

quanto o Gilberto e o Roberto DaMatta, obviamente, mas também foi. Então, muito 

obrigado a vocês. 

 

    [FIM DO DEPOIMENTO] 


