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Entrevista: 16-10-2015 

C.C. - Estamos em Belém, hoje é dia 16 de outubro de 2015, projeto Cientistas Sociais. Celso 

Castro entrevistando e o casal Raymundo Heraldo e Maria Angélica Maués, Nina filmando. 

Em primeiro lugar obrigado por terem aceito participar da entrevista. Eu gostaria de começar 

pelos rastros da sua memória familiar, lembrando o texto seu sobre “a casa da mãe e a casa 

do pai” que eu acabei de ler.1 Falar um pouco da origem familiar de vocês dois. 

A.M. - Eu nasci em Belém, em 1940 de uma família... meu pai era contador, minha mãe dona 

de casa, tive dois irmãos, vivi sempre em Belém, estudei num colégio de freiras, Colégio 

Gentil Bittencourt, onde havia sido interna minha avó, quando não era Colégio Gentil, 

quando era colégio para meninas pobres, financiado pelo estado, era Nossa Senhora do 

Amparo, e onde hoje estuda nossa neta. Então essa mudança de geração no colégio. 

C.C. - Seus pais já eram nascidos aqui em Belém? 

A.M. - Meu pai e minha mãe nascidos aqui. Meu pai de origem paraense e portuguesa, uma 

mistura de negro com português, meu avô era Pereira da Motta, ele era Silva Motta, e minha 

mãe de origem nordestina, de Alagoas, meu avô do Maranhão e minha bisavó e minha avó, 

mas que vieram para cá. Eu realmente não sei direito essa história. Ou ele era de uma família 

Vasconcelos, de Alagoas, e ela era de uma família Sá Cardoso, do Maranhão. Aí estudei no 

Gentil, queria fazer Medicina, acho que meu pai queria mais do que eu, ele sempre dizia que 

eu ia ser médica. Eu encontrei até uma cadernetinha dele, que ele elogiava dra. Angélica 

atendendo seus clientes. [risos] Quando ele estava treinando uma caneta Parker que ele havia 

acabado de comprar, porque ele só usava esta marca. Mas como eu queria trabalhar e ganhar 

dinheiro, ele só me deixava trabalhar como professora, então eu fiz na época o científico e o 

pedagógico. O científico para fazer medicina e o pedagógico para poder trabalhar, porque era 

a única profissão que ele me deixaria trabalhar. Quando pelas tantas, não sei por que, eu 

resolvi... Aliás, eu tive um problema que hoje acho que seria rotulado de estresse, naquela 

 
1 Na "casa da mãe"/na "casa do pai": Anotações (de uma antropóloga e avó) em torno da "circulação" de 

crianças. Rev. Antropol. vol. 47 no.2 São Paulo July/Dec. 2004. Disponível em 

http://dx.doi.org/10.1590/S0034-77012004000200003  

http://dx.doi.org/10.1590/S0034-77012004000200003
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altura era estafa, porque eu estudava de manhã, de tarde, de noite o vestibular, e era na 

Faculdade de Medicina. Eu fiquei com alguma coisa assim não muito identificada, muito 

debilitada, tal, passei um tempo, acho que umas duas semanas sem frequentar o vestibular, e 

aí resolvi que eu não ia fazer mais medicina. Também porque eu também não sabia nada de 

física, nada de química, não sei como eu ia dar conta daquilo. Acho que caiu a ficha naquele 

momento, e eu quase ia fazer letras, porque sempre gostei muito de ler, livros de contos de 

fadas e romance, que eu leio até hoje, contos de fadas para minha neta. Mas não sabia nada 

de latim também, tinha muita dificuldade com o latim, e acho que por conta disso... e eu 

sempre gostei muito de História, ler sobre... A minha primeira ideia de criança era ser 

arqueóloga, na verdade. Mas era para trabalhar no Egito como todo mundo pensava naquele 

tempo. Acho que as coisas de uma menina que fantasiava muito com toda certeza. E resolvi a 

fazer História então. 

C.C. - Você não chegou a fazer Medicina? 

A.M. - Não cheguei a fazer nem vestibular. Aí comecei a estudar por conta própria, tinha um 

cursinho na Faculdade de Filosofia, dado pelos ex-alunos, que estavam se formando, tinha 

esse curso, e eu frequentei e ai fiz o vestibular, e passei para História, para grande decepção 

do meu pai, porque eu não ia ser doutora. Eu só ia ser professora. 

C.C. - Heraldo, também nasceu em Belém? 

H.M. - Não. Eu nasci no interior do Pará, interior de Abaetetuba, no distrito de 

Tucumanduba, e mais particularmente no Furo, onde era a casa do meu avô, Furo do 

Quianduba. Furo de Quianduba, distrito de Tucumanduba, distrito de Abaetetuba. 

C.C. - Ou seja, no meio do mato? 

H.M. - No meio do mato, no meio do mato [risos] Ainda tenho em casa a foto da casa. O meu 

avô era um dono de engenho de fabricação de cachaça, chegava a fabricar também açúcar 

mascavo, talvez rapadura, mel, mel de cana, mas o grande comércio dele mesmo era a 

cachaça. Você deve saber que Abaetetuba era o lugar onde se produzia mais cachaça no Pará, 

era famosa, era a terra da cachaça. Esse meu avô acabou sendo intendente de Abaetetuba, 

teve um papel importante na política local, mas ele se queixava para meu pai, que depois me 

contou essa história, de que com isso ele arruinou os negócios dele. Ele se dedicou tanto a 
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política que os negócios... tanto que o engenho não existe mais, acabou, e também porque os 

filhos foram cada um para um lugar diferente. 

C.C. – Esse já era a época do [Magalhães] Barata? 

H.M. - Sim, o Barata já estava nessa época. Eu nasci em 1938. A questão do tenentismo, a 

participação dele como intendente de Abaetetuba nas reuniões com o governo etc., era bem 

antes de eu nascer. 

A.M. - Augusto Montenegro. 

H.M. - É, Augusto Montenegro, uma grande reunião no Bosque Rodrigues Alves tem um 

monumento em homenagem a uma reunião que se fez na época com o governador e com 

todos os políticos, inclusive meu avô, está lá os nomes todos. Eles queriam prorrogar o 

mandato do governador da época. Ficou esse monumento, enfim. 

C.C. - Qual o nome do seu avô? 

H.M. - Higino Maués. Bem, eu não cheguei a conhecer meu avô. Eu nasci lá. A minha mãe 

se chamava Feliciana Maués. É curioso que na nossa família geralmente são só dois nomes. 

Feliciana Maués, acabou, meu avô não sei exatamente se era assim também, mas 

provavelmente era também. Coronel Higino Maués, Higino Roberto, é. Mas Roberto não era 

sobrenome, era homenagem, não sei se pai dele ou tio dele. Eu estava até ontem comentando 

isso com os amigos em Mosqueiro, que a minha mãe viveu uma história um pouco parecida 

com Romeu e Julieta. Porque meu avô era o principal coronel de Barranco, de Abaetetuba, e 

havia também um senhor de origem italiana que era um comerciante, os dois eram rivais. O 

filho desse senhor que era conhecido como Zito Parente, namorou com a minha mãe e não 

conseguiram casar. Eu nasci, e quando eu nasci houve um conflito muito grande, meu pai 

teve que sair de Abaetetuba. Aquelas coisas de brigas em família também, e ele faleceu 

quando eu tinha seis meses de idade. Então eu fui entregue para uma tia, casada com um tio 

meu chamado Geraldo Maués, e eu fui criado por eles, fui adotado por eles. 

C.C. - Qual o nome do seu pai? 

H.M. - Meu pai eu nem sei lhe dizer exatamente, porque isso era escondido na família devido 

à rivalidade, não se falava no meu pai, ouvia as coisas a respeito depois que eu me entendi, 
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mas ele era conhecido como Zito Parente. Essa família Parente é uma família importante aqui 

em Belém, uma família de origem italiana. Eles não tinham originalmente esse nome. Não sei 

por que adotaram o nome de Parente. Mas é uma das famílias italianas que se instalou em 

Abaetetuba, e eram pessoas dedicadas ao comércio, eram pessoas modernas, fundaram o 

primeiro cinema existente em Abaetetuba. Enfim, tinham uma vida completamente diferente 

da família Maués que estava ligada a produção de cachaça, engenho, eram coronéis da 

Guarda Nacional, enfim, essa coisa toda. Depois, com seis meses eu vim para Belém, fui 

criado por esse casal de tios, nunca ninguém escondeu que minha mãe era dona Feliciana 

Maués. Por causa desse problema ela foi mandada para Porto Velho, onde tinha um tio meu, 

porque o escândalo precisava ser escondido também, e lá ela conheceu um boliviano, que 

segundo uma das versões que eu conheço a história, embora nunca tenham me falado sobre 

isso, ele seria um jornalista jovem na Bolívia que escreveu um artigo que desagradou o 

governo boliviano e ele foi obrigado a fugir para o Brasil. Então ele foi para Porto Velho, e lá 

encontrou minha mãe, namorou com ela, casou, ela teve mais dois filhos, dois irmãos meus 

que nasceram lá, e depois ela voltou para Abaetetuba. E eu tinha um relacionamento perfeito 

com todos; nessa história hoje de esconder quem é o pai, esconder quem é a mãe, eu sempre 

tive... 

C.C. - O senhor conviveu com sua mãe? 

H.M. - Com a minha genitora, vamos dizer assim, eu convivi muito pouco. Fiquei com ela só 

durante seis meses. Depois que ela voltou de Porto Velho que foi para Abaetetuba então eu ia 

muito passar férias ou em Abaetetuba ou em Ponta de Pedras. Porque Ponta de Pedras? 

Porque minha mãe adotiva, Olga Miranda Maués, tinha nascido em Ponta de Pedras. O pai 

dela era um juiz de Direito, mas que trabalhou em vários lugares, inclusive em Ponta de 

Pedras, então quando ele estava lá ela nasceu. E havia um tio, irmão da minha mãe adotiva 

que tinha residência em Porto de Pedras e tinha uma pequena fazenda no interior da Ilha do 

Marajó. Então frequentemente eu ia passar férias ou em Ponta de Pedras, ou em Abaetetuba. 

E às vezes ia até para o Furo do Quianduba onde estava uma outra tia, e foi lá que eu aprendi 

a nadar, foi lá que eu aprendi a remar, já era adolescente, aí eu conseguia emprestado ou 

pagava um botezinho de um daqueles moradores de lá, e ficava andando pelo rio e visitando 

as casas, visitando o engenho também. Em Ponta de Pedras a gente pescava, pescava siri, 

fazia umas armadilhas para pescar siri, enfim, tive uma infância que tive muito contato com o 
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interior, e com pessoas parentes, não parentes etc. E eu ia fazer Engenharia, era o que a 

minha família queria. 

C.C. - Os seus tios, quer dizer, os que o adotaram, eles faziam o que? 

H.M. - O meu pai era vendedor, trabalhava numa loja antiga aqui do Pará, chamada A. 

Mourão & Cia., não sei se você ouviu falar nessa loja. Hoje não existe mais. Só existe o 

prédio que hoje é uma agencia do Banco do Brasil. Ele era caixeiro viajante dessa loja, 

viajava por vários lugares do interior, ia às vezes até Manaus e vendia os produtos dessa loja. 

Mas ele queria, e a minha mãe adotiva também, que eu fosse engenheiro, achavam que era a 

melhor profissão para mim. [risos] Eu não tinha problema com matemática, mas também não 

tinha problema com português. Durante um tempo eu tive. 

C.C. - Você estudava aonde? 

H.M. - Eu comecei estudando o ensino fundamental, bem no início, no Colégio Progresso 

Paraense, mas não me dei muito bem lá. Aí fui retirado de lá e colocado com uma professora 

particular, que usava aquele método, não sei como se chama, de ensinar para todas as séries, 

um grupo de meninos e meninas. Então eu fiz o chamado curso primário nessa época lá, com 

essa professora Terezinha, que era excelente. Depois eu tive que fazer um exame num grupo 

escolar para validar o meu diploma do ensino primário, como se chamava, e depois disso eu 

fiz um exame para entrar no Colégio do Carmo, primeiro ano do ginásio, mas eu não me dei 

bem no Colégio do Carmo. Não gostava, fiquei para segunda época e acabei sendo reprovado 

numa série, enfim, eu era o modelo do mau aluno. Só me dava bem em trabalhos manuais, 

porque como eu tinha nascido e ia muito a Abaetetuba, eu aprendi a fazer brinquedos de 

miriti, então trabalhos manuais eu ganhava a nota máxima, sempre. Aí meu pai me retirou de 

lá, me colocou num colégio público, Colégio Estadual Paes de Carvalho, onde as coisas 

mudaram completamente. Eu aprendi a estudar, comecei a participar do grêmio do colégio, 

depois fui presidente do grêmio do colégio, enfim, e a minha condição de aluno melhorou 

bastante, e sempre com aquela ideia de ser engenheiro. Ocorreu um episódio que impediu de 

eu ser matriculado no vestibular de engenharia e perdi o vestibular. Mas aí um professor meu, 

que é meu amigo até hoje, disse: “Heraldo, vai haver um exame de segunda época do 

vestibular na Faculdade de Filosofia, porque tu não fazes História?”, eu aceitei a 
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recomendação dele. Imagina, vestibular de segunda época. Passei no vestibular de segunda 

época, e na primeira aula do curso eu conheci Angélica. 

C.C. - Isso foi em 59. 

H.M. - Isso foi em 59, é. Daí alguns meses nós já estávamos namorando e estamos juntos até 

hoje. 

C.C. - Essa graduação de História vai de 59 até 62. Quer dizer, vocês se conheceram e já 

namoraram nesse período. Casaram-se nesse período? 

A.M. - Casamos em 63. 

C.C. - Depois de formados. 

A.M. - Tinha bacharelado, depois licenciatura. A gente ia ensinar, fez também licenciatura. 

C.C. - Como era o curso de História nessa época? 

H.M. - Quer falar? 

A.M. - Fala você. 

H.M. - O curso de História, primeiro, não funcionava aqui, funcionava onde hoje há um 

colégio estadual, que era o Colégio Souza Franco. 

A.M. - Que era particular. 

H.M. - Que era particular na época, e quando foi fundada a Faculdade de Filosofia ainda não 

existia a universidade. Ela foi fundada uns dois anos antes da universidade. Quando foi criada 

a universidade, acho que foi em 1955, aí a Faculdade de Filosofia particular foi incorporada 

pela universidade. Nós entramos na Faculdade de Filosofia em 59 e terminamos o curso em 

62. Nesse período, nós namorávamos e participávamos de várias atividades. Como eu tinha 

uma militância católica relativamente forte, eu entrei para a Juventude Universidade Católica, 

cheguei a dirigir o grupo na Juventude Universidade Católica aqui em Belém, depois, já 

quase para terminar, entrei para a AP, Betinho veio aqui, teve várias reuniões conosco, enfim. 

C.C. - Angélica também participava? 
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H.M. - Não. Da AP ela nunca participou. 

A.M. - Da JUC, pouco.  

H.M. - Angélica nunca gostou muito dessas... sim, termine. 

A.M. - O que eu ia dizer era que eu era uma jovem, de camada média, de uma família muito 

católica, católica de participação em grupos da igreja tradicionais. Minha mãe era dessa 

irmandade, eu num colégio católico também participava das irmandades no colégio, e eu não 

tinha a liberdade de sair sozinha para acampamentos e coisas e reuniões tarde da noite. Para 

te dar uma ideia, quando houve... Naquela época do concílio, das encíclicas, houve um curso 

de uma semana sobre a Encíclica Mater et Magistra, meu pai assistiu inteirinho porque 

terminava onze horas da noite. Era lá na Faculdade de Direito. Eu passava esta vergonha. 

Como se diz hoje, pagava este mico. Ele assistia, na verdade ele cochilava lá na última 

carteira, mas ele me levava e me trazia para casa. Então eu, por mais que tivesse as cores 

políticas mesma do Heraldo, eu não era uma participante ativa, então nunca fui da AP. 

C.C. - JUC você chegou a dirigir aqui? 

H.M. - Sim. 

C.C. - Mas na AP, não? 

H.M. - Durante os primeiros meses da ditadura militar, talvez ano, não sei, quando a AP fez 

aquela guinada para a esquerda e resolveu entrar na guerrilha do Araguaia, enfim, se 

transformou numa parte do PC do B, eu e o grupo que dirigíamos a AP aqui, fomos nos 

afastando. Acho que eu fui o primeiro a me afastar. Nessa altura eu achei que não era o caso 

de entrar em luta armada, enfim, uma loucura, e o grupo acabou se desfazendo e a partir daí 

eu não sei mais o que aconteceu com a AP aqui em Belém, Pará, enfim. Sei apenas dessa 

mudança que ocorreu. Agora, no período da faculdade, eu participava das reuniões da UAP, 

União Acadêmica Paraense, participava frequentemente também das reuniões da UNE. Uma 

das coisas mais interessantes que eu lembro da UNE foi um congresso de reforma 

universitária que ocorreu na Bahia, patrocinado pela UNE, com participação da estrela da 

época, que era o Darcy Ribeiro, que tinha terminado de criar a universidade de Brasília. 

Enfim, ainda não tinha ocorrido, claro, nessa época, o golpe militar. Nessa época nós 
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defendíamos um terço de participação dos estudantes dos colegiados da universidade, 

defendíamos a abolição da Carta, defendíamos a instituição de concursos e uma série de 

outras coisas. Então quando veio a ditadura militar, bem, eu já estava formado, já estava 

casado coma Angélica, e antes disso, assim que eu me formei, já em 63, eu fui convidado 

para trabalhar no MEB, Movimento de Educação de Base, você conhece, na prelazia de 

Bragança, aliás, prelazia do Guamá, mas com sede em Bragança. Nós tínhamos uma equipe, 

aqui eu coordenava essa equipe, e nós trabalhávamos fazendo alfabetização de adultos, 

através das escolas radiofônicas, tinha uma rádio que continua existindo ainda em Bragança, 

Radio Educadora de Bragança, e eu dirigia essa parte. Nós tínhamos vários núcleos no 

interior, visitávamos esses núcleos. Não sei se você sabe mais detalhes sobre como 

funcionava essas escolas radiofônicas. Havia um rádio cativo em uma determinada povoação 

do interior, com uma espécie de monitor, que era responsável por aquilo, ele reunia as 

pessoas, as aulas eram transmitidas através da rádio e esse monitor cobrava o estudo, o 

ensino, ajudava, etc, exercícios que eram passados, e a gente supervisionava isso tudo, 

visitava todos esses lugares do interior que se estendiam através da Belém-Brasília, enfim, 

porque a prelazia de Bragança, atual arquidiocese de Bragança é muito grande. E a gente 

trabalhava também em sindicalização rural. E muitas vezes encontrávamos com outros 

militantes, por exemplo, Benedito Monteiro, aquele grande escritor que nós temos, já faleceu 

algum tempo, tinha uma ligação com o Partido Comunista; embora nós divergíssemos, mas 

nos aliávamos em muitas situações. Isso tudo nos levou a ser vistos como, entre aspas, os 

comunistas de Bragança. Então quando veio o golpe militar o jeito foi fugir. Um colega nosso 

não tinha como vir para Belém, não tinha apoio, ele se refugiou num desses núcleos do 

interior que tinha escola radiofônica e foi apoiado pelos moradores de lá, não aconteceu nada 

de mais grave com ele. Nós voltamos para Belém, Angélica já estava comigo nessa época, 

embora ela participasse pouco e não oficialmente, tivemos que voltar para cá. 

A.M. - Grávida da primeira filha, quase para nascer. 

H.M. - Exato. É provável que se nós tivéssemos continuado em Bragança, nós tivéssemos 

sido presos. Como nós viemos para cá. E como tivemos apoio também de uma parcela na 

arquidiocese de Belém, porque dom Alberto aderiu inteiramente o movimento militar, mas 

havia padres, dom Milton que era o bispo auxiliar, estava do nosso lado. Então houve até 

atritos, conflitos entre o dom Milton e dom Alberto, enfim, alguns padres daqui foram 
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obrigados a fugir, como o padre Diomar, que foi para Recife, padre Aluísio, Nemo, enfim, 

então foi uma situação assim muito complexa, muito cheia de problemas, mas, tudo bem, o 

que fazer? Voltamos a trabalhar, começamos a trabalhar novamente em escolas particulares, 

depois voltou a ensinar, porque eu já tinha ensinado no Colégio Padre de Carvalho, estadual, 

Angélica também assumiu outros cargos, enfim, isso você poderia falar melhor, fomos 

tocando a vida como professores. 

C.C. - O senhor não chegou a ser afetado nesse momento? 

H.M. - Nesse momento, não. Se nós tivéssemos continuado em Bragança, provavelmente 

sim. Mas como viemos para Belém, outros colegas nossos foram presos, houve várias 

arbitrariedades. 

C.C. - Nesse momento logo imediatamente pós golpe, era mais seguro fugir para Belém do 

que ficar em Bragança. O senhor está envolvido nesse movimento, vamos dizer, estudantil, se 

a gente pode usar esse rótulo nessa atuação política, esse clima pré-reformas de base, de 

mobilização, construção dos sindicatos e tal, como foi visto o golpe, foi surpresa, não foi? 

H.M. - Para nós foi surpresa. A gente estava um pouco isolado do que estava acontecendo em 

Belém. Em Belém, por exemplo, houve uma invasão da UAP, mas já se previa que ia 

acontecer alguma coisa,  

A.M. - Muita gente foi presa nessa ocasião. Muitos conseguiram fugir... 

H.M. - Algumas pessoas chegaram a fugir indo para o Amapá, depois chegando a Guiana 

Francesa, da Guiana Francesa indo para Europa, enfim, houve uma série de coisas assim, 

foram poucos esses que fugiram realmente. Mas o problema era mais sério em Belém do que 

em Bragança. Só que se nós continuássemos em Bragança, estava tudo montado para se 

prender os comunistas de Bragança, que eram as pessoas do MEB. 

C.C. - Mas aqui vocês acham que estavam mais seguros, vamos dizer, pela inserção numa 

rede familiar de proteção? 

A.M. - Sim. 

H.M. - Em parte também.  
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C.C. – Ou por um anonimato de uma metrópole, que não devia haver tanto isso na época.  

A.M. - É. Acho que mais pela questão familiar, fomos para a casa da minha mãe, meu pai 

não tinha condição de alugar casa nessa altura, e lá ficamos. Agora, o mais interessante é que 

o militar que comandava as prisões, morava em frente à casa do meu pai, coronel Bahia, 

famoso coronel Bahia. Não era uma pessoa com quem a gente se desse, como se diz, falava 

bom dia, boa tarde, e minha mãe conhecia a mulher dele, mas não interferiam em nada. Eu 

não sei, até hoje não sei explicar muito bem como Heraldo não foi preso em 64. Porque 

muitas de pessoas próximas nossas foram presas naquela ocasião, e a gente veio de Bragança, 

notoriamente com participação dele nessa ação lá, que era considerada de comunistas, os 

nomes ficaram nas paredes de Bragança “fora comunistas”, não sei que. Nessa ocasião meu 

pai era absolutamente contra que nós fôssemos para Bragança, ele achava um crime a gente 

acabar de se formar e se entocar no interior. Mas quando aconteceu a história do golpe e a 

gente ainda não tinha vindo para Belém, ele foi e ele conhecia aqueles padres todos, o bispo 

etc. E ele foi lá e perguntavam para ele “veio passear em Bragança?” Ele dizia: “não, vim dar 

apoio para minha filha e para meu genro, que estão sendo injustos com eles” e eles não 

conseguiam dizer nada para ele, porque nessa época Heraldo ainda era católico, e a gente ia a 

missa e comungava.  E quando nos entramos na igreja, sabe o que é dois noivos entrando e 

todos os olhares se voltarem, era assim, mas por outro motivo “o que esses dois estão fazendo 

aqui?” Foi a única vez que a gente saiu em público depois da história e depois nos entocamos 

e voltamos correndo para Belém. Não com meu pai, ele voltou antes e no dia seguinte de 

ônibus, de madrugada assim. Mas realmente passou 64, passou 65, era início de 69 quando... 

C.C. - Depois do AI-5. 

A.M. - Quando fechou, pior, aí nós estávamos numa outra situação. 

C.C. - Nesse período de 64 até a sua prisão de 69, vocês trabalhavam dando aula? 

A.M. - Trabalhamos dando aula em escola pública no ensino médio. 

H.M. - Eu também tinha um outro emprego, porque eu tinha sido funcionário concursado do 

correio. Para ir para Bragança, eu pedi uma licença não remunerada e quando voltei 

felizmente eu tinha isso, aí eu reassumi o cargo no correio, não fui perturbado por ninguém, e 



   

 

 11 

começamos a buscar trabalho também em colégios, porque o que eu ganhava no correio era 

muito pouco. E não tive problema nessa época. 

A.M. - Parecia que ele não ia ser afetado. 

H.M. - Exatamente. Eu acho que porque como esse período que nós passamos em Bragança, 

nós não participávamos aqui em Belém das atividades da UAP, das atividades de esquerda 

etc., etc., nós ficamos, de uma certa maneira, invisibilizados pelas autoridades, pelos 

golpistas etc., etc. 

A.M. - As acusações eram aquele tipo de ação, na verdade. As acusações eram ao MEB, 

então Heraldo era funcionário do MEB, digamos assim, mas não podia ser isso ou aquilo. 

H.M. - Como o MEB era também da igreja católica, talvez alguma proteção veio desse lado 

também. Não posso realmente dizer. 

A.M. - É. Porque a gente nem falava com as pessoas, cada um se escondia por um lado, não 

se visitava, não se comunicava. 

C.C. - Agora, o senhor mencionou que se afastou da rede depois do golpe já. O senhor vai ser 

preso em 69? O senhor tinha alguma atuação política? 

H.M. - Não, eu não tinha mais nenhuma atuação política. Nessa altura eu voltei a trabalhar no 

colégio estadual, a Angélica também trabalhava no colégio estadual, eu trabalhava já na 

Escola Técnica Federal, eu fui convidado pelo diretor na época, o prof. Biseu, que era muito 

amigo nosso, e me convidou, fui lá, fiquei trabalhando, trabalhei até 72 lá, nós tínhamos um 

cursinho de vestibular, eu trabalhava também nesse cursinho e foi nessa ocasião que eu fui 

preso. Estava dando aula à noite, o cursinho funcionava no Colégio Santo Antônio, então 

chegou lá um oficial da polícia militar, que eu conhecia e que me conhecia. Ele tinha sido 

meu colega no CPOR, porque na época não havia uma escola de preparação de oficiais da 

polícia militar, então eles faziam curso no CPOR, eram sargentos que depois iam para tenente 

etc., e faziam carreira. 

C.C. - O senhor fez CPOR? 

H.M. - Fiz CPOR. Isso antes de ir para Bragança. Ainda estudante. 
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A.M. - Ainda como estudante da faculdade.  

H.M. - Então eu conhecia essa pessoa, ele me conhecia, aí eu recebi um recado. Acho que era 

major nessa época, “o major fulano quer...” Não tive suspeita nenhuma. Fui lá. Ele estava na 

sala de espera, aí falei com ele, cumprimentei, conversamos um pouco... 

C.C. - Sala de espera do...? 

H.M. - Do Colégio Santo Antônio. Onde eu estava dando aula. E aí ele me disse: “olha, o 

Haroldo Fernandes...”, não “o Haroldo Julião”, que era um colega nosso também, professor, 

mas que era uma pessoa muito ligada ao golpe, ele disse: “o Haroldo Julião quer falar com 

você. Ele está aqui na sede da polícia”, a polícia era perto do Colégio Santo Antônio, e eu fui 

lá. Quando eu cheguei lá já não era mais o Haroldo que queria falar comigo, já era o chefe de 

polícia. Aí me levaram para o chefe de polícia. Em parte, a minha sorte foi que também um 

colega nosso, que não tinha nada a ver com política, o Rui Souza Filho, que era nosso colega 

no curso, ele dava aulas de inglês, era bacharel em Direito, atualmente ele é juiz aposentado 

no Amapá, enfim, e ele desconfiou de alguma coisa, não sei por que ele desconfiou de 

alguma coisa, e resolveu ir lá na polícia também para saber o que estava acontecendo comigo. 

E pela conversa que começou ocorrer, ele percebeu que tinha uma coisa mais séria. Então ele 

pediu licença, saiu, imediatamente, não sei com quem ele entrou em contato, foi com 

Roberto? 

A.M. - Não. Ele falou com outro colega que eram sócios desse curso. 

H.M. - É. O curso era nosso. 

A.M. – O Luís Euclides, que também era bacharel em Direito. E ele foi em casa me dizer. 

H.M. - Houve uma desconfiança que eu seria preso, eu não estava percebendo isso. 

A.M. - E aí eu fui atrás desse juiz que era nosso amigo, padrinho da nossa filha mais velha, 

inclusive, prof. Roberto Santos. 

H.M. - Que era professor aqui da universidade, que depois foi juiz do Trabalho, presidente do 

tribunal de Trabalho, uma pessoa muito importante aqui. 
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A.M. - Que trabalhava também nesse meio, ele era juiz em Capanema nessa época, e era uma 

das pessoas com quem a gente reunia por causa dos sindicatos rurais. 

H.M. - Ele pertencia a Ação Católica, mas não a JUC, claro, acho que ele não chegou nem a 

se filiar a AP. Mas ele tinha uma simpatia. Então à noite, eu já estava preso... 

A.M. - Onze horas da noite, ele já sabia que ele não ia chegar, então ele foi a minha casa 

dizer o que tinha acontecido. 

H.M. - É. Eu já estava preso, Angélica não sabia disso, e o Roberto Santos, com Angélica, 

foram tentar encontrar o Haroldo. 

A.M. - Ele era quase vizinho nosso. 

H.M. - O Haroldo não recebeu vocês.  

A.M. - Ele não queria receber, a ordenança que ficava na casa dele disse que ele estava 

deitado, ele disse: “diga para ele levantar e vir falar, quem está aqui é o juiz Roberto Santos 

que precisa falar com ele”. Aí ele veio, disse que ele tinha sido apenas intermediário, que o 

Heraldo estava no parque da Aeronáutica. 

C.C. - Ele disse o paradeiro? 

A.M. - Não, que quem queria falar com Heraldo era a Aeronáutica, mas ele não sabia onde 

era. 

H.M. - Sim, mas depois foram com aquele oficial da polícia... 

A.M. - Que ele podia saber, e nós fomos. Não me lembro mais o nome dele. 

H.M. - Também não me lembro. Enfim, era um oficial da polícia que tinha bastante 

importância, era curioso que ele era... 

A.M. - Era assim um chefe de polícia na época.  

H.M. - Não, ele não era o chefe de polícia, chefe de polícia era outra pessoa. 

A.M. - Mas ele era uma figura assim. 
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H.M. - Mas ele sabia, estava informado do assunto. Ele quem deu a dica, está preso no 

quartel da Aeronáutica. Quer dizer, isso, eu acho que foi muito importante, porque era uma 

época em que as pessoas desapareciam. Então toda essa artimanha montada, que era para me 

prender sem que surgisse um escândalo, sem que ninguém soubesse. Se o Rui Souza Filho 

não tivesse desconfiado, se isso não tivesse chegado ao Roberto Santos etc., a minha prisão 

ficaria em sigilo, e não se saberia o que aconteceu. Logo depois eles prenderam um colega 

nosso também, que também participava da cúpula da AP, acho que tinha saído, que era o 

Roberto, não lembro do sobrenome agora, ele era engenheiro. Desse grupo os únicos 

sobreviventes somos nós dois, ele e eu. Porque todos os outros faleceram já. Mas ele foi 

preso, me colocaram no mesmo... 

A.M. - Colocaram na mesma cela. 

H.M. - Não era cela, nós ficamos num alojamento de oficiais, porque nós dois éramos 

aspirantes a oficial, formados pelo CPOR, nós tivemos um tratamento especial, no início. 

Mas chegamos a ser torturados. No início, né?! Nós estávamos totalmente por fora de tudo, 

não sabíamos o que dizer, e eles queriam nos obrigar a dizer, queriam saber as pessoas. Em 

alguns momentos nós éramos levados para uma sala e que nos davam aqueles tapas e tudo, e 

quem presidia isso era um dos oficiais da Aeronáutica. Depois que começava essa sessão, daí 

a pouco chegava o outro, que era o major Ulisses, dizia “o que vocês estão fazendo, não 

façam isso”, não sei o que, como se ele fosse o bonzinho e o outro fosse o mau. Isso é uma 

tática. 

C.C. - A tática do bom e o mal. 

H.M. - Exatamente. E a gente não sabia mesmo nada, não tínhamos... 

C.C. - O motivo tinha sido pela sua participação anterior na AP, é isso que eles queriam 

saber? 

H.M. - Exatamente.  

C.C. - Mesmo o senhor não tendo mais ligação? 

H.M. - Exatamente. E depois, todos nós, eu, o Roberto Valente, o Felix Coqueiro de Oliveira, 

a Elisa Sá, que era uma médica, a Almerinda, era esse o grupo que era a cúpula da AP aqui. 
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Todos nós fomos acusados, processados por querer reestabelecer um partido político de 

esquerda no Brasil. Fomos absolvidos unanimemente no Tribunal de Justiça Militar aqui, mas 

na época era preciso que o processo fosse para o Superior Tribunal Militar, e nós só seríamos 

absolvidos ou condenados a partir da decisão do Supremo Tribunal Militar. A decisão do 

Supremo Tribunal Militar custou a chegar, mas foi totalmente favorável a nós. Não havia 

provas, não havia nada contra nós. E aí nós fomos absolvidos. Agora, isso teve consequências 

ruins nas nossas carreiras. Por exemplo, para entrar aqui na universidade federal, eu tive que 

fazer cinco concursos diferentes, passar em todos eles em primeiro lugar. Eu era vetado pelo 

SNI. Da última vez eu disse, bem... A Angélica fez concurso de Antropologia antes de mim. 

A.M. - O primeiro concurso que abriu. 

H.M. - O primeiro concurso que abriu ela passou, foi aceita e se tornou professora de 

Antropologia, em 71. No ano seguinte eu fiz também um concurso para Antropologia, passei, 

em primeiro lugar, fui vetado pelo SNI. Só que nesta altura já estavam começando os 

primeiros movimentos estudantis que protestavam etc., etc. A turma para qual eu deveria dar 

aula era composta por estudantes que tinham ligação com a esquerda, enfim, uma delas era 

filha do Rui Barata, a Maria Helena Barata. O Rui Barata tinha sido vítima do golpe militar 

também. Então eles começaram a pressionar o diretor da faculdade, o dr. Biseu, o mesmo que 

tinha me levado para a escola técnica, e que me conhecia e gostava de mim. O professor 

Napoleão Figueiredo se colocou também do nosso lado. Enfim, aí pede uma audiência com o 

reitor para ver o que ele diz. O reitor era Aloisio Schwaab era um homem também da 

ditadura, mas que tinha uma outra forma de pensar e agir. Então ele diz: “olha, eu não posso 

lhe contratar porque você tem um processo no Superior Tribunal Militar, enquanto você não 

for absolvido vai ser impossível você entrar na universidade. Eu estou abreviando muito. E eu 

quero lhe dizer uma coisa também, a sua esposa quando fez concurso ano passado, vieram me 

dizer que ela era sua esposa, por isso ela não podia ser contratada, mas eu contratei”. O 

Aloísio ele se caracteriza... Muita gente não gostava dele, chamavam ele de pavão, uma série 

de coisas, mas pelo contato e pelas relações que eu tive com ele em algum momento, ele se 

pautava muito pelo exercício da lei, então não havia nada na lei que impedisse de eu ser 

contratado. Havia o veto do SNI, “mas o veto do SNI eu não sou obrigado a seguir”. E devido 

a pressão também dos estudantes, devido da pressão do prof. Napoleão a meu favor, enfim, 

toda essa circunstância fez com que encontrassem uma fórmula que nunca existiu em 
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nenhuma universidade federal. Eu fui contratado como professor horista, então ganhava por 

hora de aula, menos do que todos os outros professores. Eu fiquei um semestre dando aulas 

como horista. No fim do semestre veio o acórdão do Superior Tribunal Militar, eu apresentei 

na reitoria, me contrataram. 

C.C. - Só uma dúvida, o senhor chegou a ficar preso quanto tempo? 

H.M. - Aproximadamente um mês, no quartel da Aeronáutica. 

C.C. - Esse concurso foi o primeiro concurso de Antropologia que a senhora entrou? 

A.M. - Começaram a fazer concurso. 

C.C. - Aqui já havia professores de Antropologia, Napoleão, por exemplo, era professor 

catedrático? 

A.M. - É. Prof. Bordalo, o outro Bordalo, Alberto Bordalo. 

C.C. - Mas porque o concurso para Antropologia especificamente? Vocês tinham formação 

em História, que não tinha curso de Ciências Sociais. 

A.M. - Mas teve vários concursos, não foi só de Antropologia. É que nós já tínhamos 

frequentado os seminários no Museu Goeldi, nós éramos professores de História, no grau 

médio, o Heraldo no vestibular também dava aula de História, mas começaram um seminário 

organizado pelo Eduardo Galvão, pelo prof. Samuel Sá, eram os dois... O Samuel trabalhava 

junto com o Eduardo e organizava a burocracia do recebimento da gente. O Eduardo era só 

na discussão teórica das coisas. 

C.C. - Mas o Eduardo era professor? 

A.M. - Não, pesquisador do Museu Goeldi. 

H.M. - Você sabe que eu tinha um problema com ele na UNB. Ele montou um mestrado na 

UNB, antes do golpe, esse mestrado funcionou um ano e pouco, depois foi fechado por causa 

de uma invasão, acho que foi em 65, da UNB pelos militares, enfim, e o Galvão teve que 

abandonar. Não tinha como. Mais de 250 professores pediram demissão coletivamente. 

A.M. - Da Antropologia saiu todo mundo, praticamente, e da História. 
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H.M. - É. O Galvão veio para cá, reassumiu a atividade dele no museu, e ficou assim o resto 

da vida, coordenando a Antropologia no museu, enfim. 

C.C. - O Napoleão, que vocês mencionaram, que apoiou, já o conheciam antes? 

H.M. - Já. Porque o Napoleão também teve um papel muito importante nisso porque ele era o 

melhor professor de Antropologia que nós tínhamos. Nós tivemos professores de 

Antropologia que não eram tão bons. E o Napoleão era pesquisador, ele ensinava etnologia, 

etnografia do Brasil em língua tupi. Ele dizia: “língua tupi eu não sei nada, mas vou ensinar 

para vocês o que eu sei”. Então ele era um professor muito bom, embora ele estivesse num 

determinado momento uma certa ligação com a direita, mas em função da Antropologia, eu 

diria, ele acabou não fazendo mais distinções. Então como Angélica passou no concurso, 

estava trabalhando no laboratório que ele criou, que hoje é este laboratório que tem o nome 

dele, o prédio foi construído posteriormente, enfim. E como eu também tinha uma ligação 

com ele como aluno, enfim, então ele me defendeu. Na verdade, eu acho que foi ele um dos 

participantes da banca do concurso que eu fiz.  

A.M. – Assim como foi da minha também. 

H.M. - Da Angélica também. 

A.M. - Ele e duas pessoas do museu, Adélia de Oliveira e o Simões.  

H.M. - É. O Simões foi da sua banca, mas não foi da minha. 

A.M. - Então a gente veio para Antropologia já por essa... primeiro, pelo Napoleão, que nos 

fez nos interessar para ir para o museu para o seminário, porque ele também participava do 

seminário, a Edna Castro participava, o ex-marido dela, José Castro, Romero Ximenez, 

Isidoro Alves, Roberto Cortês. 

C.C. – Que escreveu O carnaval devoto. 

H.M. - Isso, O carnaval devoto. 

A.M. - Que vive no Rio há muito tempo. 
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C.C. - Um parêntese familiar aqui. Nessa altura quando vocês já entraram para a 

universidade já tinham tido os filhos, todos? Porque a senhora estava grávida... 

A.M. - Tivemos três filhas mulheres. Quando entrei para a universidade, tínhamos duas filhas 

e no ano seguinte fiquei grávida da terceira. Já estava aqui dando aula. Fui para o mestrado 

com as três, inclusive com uma com um ano de idade. 

C.C. - Antes do mestrado ainda, esses dois, três primeiros anos, estava se montando o 

departamento de Antropologia? 

H.M. - Deixa eu falar um pouquinho sobre isso. Houve uma reforma universitária. 

C.C. - Só uma pausa para trocar a fita. 

 

[FINAL DO ARQUIVO 01] 

 

C.C. - O que era Antropologia em 71, 72. 

H.M. - Pois é. O Napoleão foi professor da universidade, não me lembro exatamente o que 

ele ensinava antes. Mas depois ele passou para Antropologia. Ele fez um curso de 

especialização com o Eduardo Galvão. Ele não tinha mestrado, doutorado nada. Ele fez esse 

curso com o Eduardo Galvão e ele foi, num certo sentido, formado pelo Eduardo Galvão 

como antropólogo. Como ele tinha interesse na pesquisa, ele foi pesquisar populações 

indígenas também, não lembro exatamente quais as pesquisas que ele fez com as populações 

indígenas, mas depois ele se concentrou mais em pesquisar as religiões de matriz africana, 

junto com a assistente dele, profa. Naísa Pergolino, que fez também uma carreira aqui na 

universidade. Os professores de Antropologia nessa época eram o Bordallo, esse sobrinho do 

Bordallo, Alberto Bordallo, o Napoleão Figueiredo, a Eneida Assis e o Napoleão. Então 

Napoleão tinha como assistente a Naísa, o Bordallo tinha como assistente a Eneida que já 

faleceu, faleceu há pouco tempo, que trabalhava com populações indígenas. Então o 

Napoleão e a Naísa fundaram o Laboratório de Antropologia, que não funcionava aqui, 

funcionava nesse prédio do lado, que é Ciências Exatas; havia toda uma ala livre que eles 
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ofereceram ao Napoleão. É uma história interessante, você conhece o NAEA aqui, o NAEA 

quando foi fundado precisava de um espaço, e o espaço do Laboratório de Antropologia era 

no auditório do Instituto de Filosofia e Ciências Humanas. Mas o Napoleão fez uma barganha 

com o pessoal do NAEA. Como eles eram muito poucos, ainda, ele cedia o espaço do 

laboratório dele, mas ele queria alguma coisa em troca. Aí negociou com o pessoal de Exatas, 

que não ocupava toda uma ala do prédio, e conseguiu essa ala. Porque Napoleão tinha uma 

visão muito interessante. Ele queria criar um grupo grande. 

A.M. - Que chamava Grupo de Trabalho Antropologia. 

H.M. - Grupo de Trabalho Antropologia. Não era um departamento. Nós pertencemos ao 

departamento de História. 

A.M. - Que era História e Antropologia, mas comandado por História. 

H.M. - Exato. E havia o Laboratório de Antropologia, que era nesse prédio, toda essa ala que 

está de frente para o prédio, é a ala direita do prédio embaixo de Ciências Exatas, era nosso. 

Aí quando o pessoal das Exatas cresceu, criou o mestrado etc. etc., nós fomos obrigados a 

sair. Aí nós fizemos um movimento aqui dentro da universidade. Nós não saíamos enquanto 

não nos dessem um prédio. [risos] 

A.M. - Também tinha a chamada reserva técnica, com materiais de comunidades indígenas, 

caboclas, e dos terreiros que ele trazia para a universidade que era uma espécie de pequeno 

museu dessas peças, que não podiam ser jogadas fora. De repente os professores podiam ficar 

nas suas casas, mas essa reserva então... Isso era uma das coisas fortes que tinha, o acervo da 

instituição. 

H.M. - Com esse argumento todo nós conseguimos que construíssem esse prédio... 

A.M. - Embora dissessem, esses pandeiros podem ir para qualquer lugar, na brincadeira da 

briga. 

H.M. - Mas o Napoleão tem uma importância muito grande para nós. 

A.M. - E no incentivo da pós-graduação. 

H.M. - Sim, mandou todos nós fazermos pós-graduação. 
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A.M. - Primeiro que nós passávamos o dia aqui, as 40 horas eram cumpridas estudando, 

atendendo aluno, e dando aula, e já sendo encaminhados para a pós-graduação. Todo mundo 

deveria fazer, embora não fosse exigência da universidade, mas é como se fosse exigência do 

Napoleão, para o seu grupo. E nós começamos a ganhar um nome na universidade, uma 

referência, o Grupo da Antropologia. 

C.C. - Vocês optam por ir para a UNB, o mestrado em Antropologia que tinha começado... 

A.M. - Nós somos a segunda turma. Outro dia me dei conta disso quando comemoraram. 

C.C. - Um pouco antes o Eduardo Cardoso tinha chegado um pouco antes, um ano ou dois, o 

Roque já estava. Mas porque a opção pela UNB? 

A.M. - Napoleão também. 

H.M. - Foi o próprio Napoleão que sugeriu. 

C.C. – Existia Antropologia só no Museu Nacional, e na USP também. 

A.M. - Quem já fazia o mestrado daqui era a profa. Naísa... 

H.M. - Na USP, na Unicamp também. 

A.M. - Ela tinha ido para Unicamp 

H.M. - E Pernambuco, não sei se já tinha começado, ou começou logo depois. Pernambuco 

também tem um mestrado bem antigo. 

A.M. - Dez anos depois... não, não. 

C.C. - Acho que ainda não existia nessa época. 

A.M. - Não existia, com certeza. 

H.M. - Não existia nessa época ainda. 

C.C. - Mas a opção por ir a Brasília foi do Napoleão, não foi de vocês? 

A.M. - Foi assim de indicação. Eu me lembro tão bem que ele disse assim para nós... Tinha 

uma já em Campinas. Acho que na verdade ele queria distribuir os filhos pelo Brasil. A Naísa 
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estava em Campinas, a outra, a vez era nossa, mas tinha que ir os dois, porque casados e com 

filhos. Ele disse que era um curso de excelência, dizia assim. E conhecia o Roberto. Ele 

escreveu uma carta nos apresentando quando nos escrevemos para lá. 

H.M. - E o Galvão também. 

C.C. – E a carta foi para o Roberto Cardoso? 

H.M. – Isso, o Roberto Cardoso. 

A.M. - Apresentando aqueles dois professores que iam para lá fazer seleção. Roberto 

comentava isso depois com a gente. 

H.M. - Isso. Então nós recebemos essa indicação. Até porque eram pessoas que conheciam 

muito bem o Roberto e isso permitiu. O Napoleão e o Galvão conheciam muito bem o 

Roberto Cardoso. 

A.M. - Nós fomos fazer a seleção para lá, fizemos a seleção, e passamos os dois. 

C.C. – E foram morar em Brasília. Quanto tempo? 

A.M. - Três anos. 

C.C. - Agora, os orientadores acabaram sendo diferentes.  

A.M. - O Klaas Woortmann foi meu, e o Kenneth Taylor dele. 

C.C. - Qual a lembrança do mestrado nessa época? Como era o mestrado, segunda turma? 

Quem eram os colegas de turma? 

A.M. – Colegas de turma nossas eram a Beta, como a gente chama, Elizabeth Bezerra 

Menezes eu acho... Bezerra. Coelho Bezerra. 

H.M. - Era professora da Universidade Federal do Maranhão. 

A.M. - Terri Aquino, a Edí Barros que está na universidade de Goiás, ela é natural de Goiás. 

Quem mais? A Maura, que não terminou, era da Bahia, e o Diógenes, que foi nosso colega, 

mas acho que não era da nossa turma. 
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H.M. - Não sei. Mas nós tínhamos também uma relação bem próxima com o João Pacheco 

que tinha entrado um pouco antes. 

A.M. - Nós éramos sete que entraram, oito vagas, só passaram sete. 

H.M. - O João não era propriamente da nossa turma, mas em algum momento... 

A.M. – João Pacheco estava terminando. 

H.M. - Ele terminou um pouco antes de nós. 

A.M. - Quem estava terminando era Lygia, a Marisa e o Túlio. 

C.C. - Lygia Sigaud? 

A.M. - Não. Trabalhava com aquelas madeireiras do Rio Grande do Sul. 

C.C. - Eram cursos parecidos com hoje, leitura e discussão de textos? 

A.M. - Era, exatamente. 

H.M. - Era parecido, sim. 

C.C. - Vocês tiveram aula com Roberto Cardoso? 

A.M. - Com Roberto Cardoso, Roque [Laraia], Melatti, a Alcida [Rita Ramos]. 

H.M. - Nós chegamos a fazer cursos na Sociologia também. 

A.M. – Fazia um curso de Domínio Conexos, que se chamava, nós escolhemos fazer na 

Sociologia porque a gente ia trabalhar no interior, então fomos fazer Sociologia Rural, não 

lembro mais o nome, mas era maravilhoso, que era de Minas, já faleceu. 

H.M. - Isso, exatamente. Nós tínhamos um privilégio porque nós tínhamos salas, nós temos 

uma sala só para nós dois, dentro da UNB, lá embaixo, nas catacumbas. Ainda existe isso. 

Não sei se você chegou a conhecer. Existem as catacumbas, como a gente chamava nessa 

época, era o subsolo. Então toda uma área dos alunos da Antropologia, e logo em seguida os 

alunos da Sociologia, e a gente tinha uma boa interação com o pessoal da Sociologia.  

C.C. - E vocês optaram por fazer pesquisa de campo numa comunidade de pescadores? 
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A.M. - É, foi em Itapuá, município da Vigia. 

C.C. - Porque motivo? 

A.M. - Primeiro a gente queria fazer pesquisa no Pará, segundo não podia ser um lugar 

absolutamente de difícil volta para Belém porque nós íamos deixar as três na casa da minha 

mãe. As três meninas estudavam e eram pequenas. 

C.C. - Elas foram para Brasília? 

A.M. - Foram para Brasília, mas depois na pesquisa de campo elas ficaram aqui. E por uma 

facilidade também daqui de dentro da universidade. Existia um grupo, primeiro ecologista da 

universidade, chama Camilo Viana, um professor que fundou um centro comunitário, Crutac 

era a sigla. 

A.M. - Centro Rural Universitário de Ação Comunitária, em que ele levava estudantes para 

treinamento de pesquisa em comunidades do interior. Mas ele tinha casas nesses lugares, que 

a universidade alugava. E uma equipe que ia todo fim de semana, e nas férias passava um 

tempo lá. Então tinha uma espécie de base na Vigia, e a gente resolveu visitar, através do 

Crutac, fomos a Vigia, lá encontramos uma pessoa de lá, muito interessante que gostava de 

folclore, então estudava coisas por conta própria ligada a essa área. E ele nos levou. Nós 

queríamos não na sede do município, a gente queria fazer uma pesquisa clássica, morar cinco 

meses, mas num lugar de poucas pessoas, de comunidade que você pudesse, digamos, 

dominar aquele grupo, de conhecer todo mundo. Aí ele nos levou pra conhecer vários lugares 

lá, e nós nos encantamos com esse Itapuá. 

C.C. - Tapuá? 

H.M. - Itapuá. É Itapuã na Bahia, e Itapuá no Pará. 

A.M. - E aí acabamos fazendo a pesquisa lá. 

C.C. - Ficaram morando direto? 

A.M. - Não, a gente vinha em Belém de 15 em 15 dias, passava um fim de semana e voltava. 

C.C. - Ver os filhos. Os filhos chegaram a ir a campo? 
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A.M. - Não. Só depois. [risos] 

H.M. - Nós ficamos três meses... 

A.M. - Direto, quatro meses direto... 

H.M. - Não... Acho que foram três meses... 

A.M. - Dezembro, janeiro, fevereiro e março, no início de abril nós voltamos. 

H.M. - Depois passamos mais um mês lá. 

A.M. - Aí voltamos e passamos mais um mês. Fizemos todo o ritual da pesquisa de campo, 

voltamos com os dados, conversar com os orientadores, organizar fitas, não sei que, ver os 

buracos, como a gente dizia, e voltar para completar a pesquisa. Aí nós já ficamos na Vigia, 

na sede. 

H.M. - Exato. Agora, para fazer essa pesquisa, nós recebemos um financiamento. O Roberto 

Cardoso e o Roberto da Matta, nessa época o Roberto da Matta era coordenador do Museu 

Nacional, eles fizeram um projeto para a Finep sobre alimentação no Brasil “Hábitos e 

ideologias alimentares em populações de baixa renda”. E com isso vários alunos do museu e 

da UNB receberam bolsas para fazer a sua pesquisa de campo. Tinham que fazer um estudo 

sobre esses hábitos alimentares... 

A.M. - Daí que saiu o livro dos hábitos alimentares e dos tabus. A gente fez em vez de uma 

dissertação três. 

H.M. - Na verdade, sim. [risos] 

A.M. - Porque o livrinho... mas o relatório é isso. 

C.C. - Saiu um artigo também...  

A.M. - A gente sempre diz que vai mexer no relatório e nunca faz isso. 

C.C. - Mas a sua dissertação acabou sendo sobre alimentação? 

H.M. - Não, não. A minha dissertação foi mais sobre o sistema de classificação de doenças 

não naturais. 
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A.M. - Mas o que ele está dizendo é uma coisa interessante porque, na verdade, eu mexendo 

com o ciclo biológico da mulher, o simbolismo ligado a isso e a tradução que eles dão, e o 

Heraldo mexendo com as doenças, a gente fala muito de alimento, todos dois. 

C.C. - No Pará fala-se muito de alimento. [risos] O tempo inteiro. Mas olhando assim, 40 

anos depois da pesquisa de campo, nessa época, como foi essa experiência para vocês, vamos 

dizer, morar... 

A.M. - Eu costumo dizer que foi uma das épocas mais felizes da minha vida, embora eu 

estivesse longe das meninas, era também umas férias, não vamos dizer que mãe tem que estar 

com o filho o tempo todo e quer isto, que é mentira. Mas a experiência de, primeiro, que a 

gente nunca tinha feito realmente isso. O Heraldo fez pesquisa antes de mim com documento 

histórico. Para entrar na UNB a gente fez uma pesquisa de campo de terra. A entrada no 

mestrado foi tema para pesquisa. 

C.C. - O museu também era assim antigamente, mudou um ano ou dois anos antes de eu 

entrar. Fazer uma micro pesquisa... 

A.M. - E aí ia escrever lá, não é? 

C.C. - Qual foi o tema de vocês? 

A.M. - Eu estudei as ervas medicinais. Engraçado, acabou mudando. As ervas, mas a 

tradução que aquelas mulheres davam para manipulação e para o que elas serviam; que tinha 

a ver muito com xamanismo, com pajelança, com regras de tabus relacionados 

principalmente as mulheres, que eu acabei juntando depois na dissertação quando fui fazer 

essa outra pesquisa. Mas morar, viver entre as pessoas com quem a gente estava conversando 

para estudar, foi uma experiência muito boa, eu acho. O lugar é muito bonito, embora 

naquela época não tivesse água encanada, nem luz elétrica. E eu detesto cheiro, o que a gente 

chama pitiu de peixe, “como você escolheu trabalhar numa comunidade de pescadores...” 

Você botava a mão na mesa, a mesa estava cheirando a peixe. Eu cheguei a idiotice... o que a 

gente conta no cafezinho, agora eu conto publicamente. Eu dava sabonete para as crianças 

que me rodeavam para ver se melhorava o cheiro. Claro que elas não usavam, mas a 

ingenuidade da pesquisadora daquela altura, não pensava nisso. Mas, fora o cheiro do peixe, a 

vida era muito agradável com aquelas pessoas ali. Conversar sobre aquelas coisas. Eu colhi 
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22 histórias de vida, que eu ainda tenho, e muitas eu não mexi nelas. Mas a riqueza da 

experiência de estar naquele lugar com aquelas pessoas. Eu não tinha experiência, a minha 

experiência máxima era ir no mosteiro. Então nunca tinha vivido com os chamados caboclos 

de uma comunidade mais... Para mim foi um mergulho absolutamente diferente da minha 

vida anterior. 

C.C. - Mas era um tema considerado... Estou lembrando aqui o Charles Wagley, já tinha 

escrito Comunidade Amazônica, tema de estudar uma comunidade caboclos era considerado 

um tema relevante para a Antropologia na época. 

A.M. - Sim, sim. 

H.M. - Embora nós não tenhamos feito um estudo de comunidade. 

A.M. - É, claro. Já tinha tido toda uma crítica, uma mudança de eixo. 

C.C. - Aí vocês defendem as dissertações no mesmo ano, e voltam a dar aula aqui? Ou já 

tinham reassumido? 

A.M. - Já tínhamos reassumido. 

H.M. - Nós reassumimos, mas tivemos que fazer um novo concurso, porque houve uma 

mudança na legislação, então era necessário fazer um concurso para a carreira. E nós éramos 

auxiliares de ensino. Então fizemos o concurso para... 

A.M. - A gente estava terminando de escrever a dissertação. 

H.M. - Qual é o... assistente, para professor assistente. Porque nós não podíamos fazer para 

doutor, porque nós não tínhamos doutorado. Aconteceu com todo mundo. Quem foi fazer 

mestrado fora etc., ou quem não fez, tinha que fazer um novo concurso. 

A.M. - A ideia era que a gente fazia o mestrado e voltava como assistente. Aí mudou. 

H.M. - É. E algumas pessoas foram reprovadas, e foram demitidas da universidade. Mas foi 

um número muito pequeno. Mas então nós tivemos que fazer mais um concurso. 

A.M. - No nosso centro acho que ninguém. 

H.M. - É, no nosso centro também não aconteceu nenhum problema. 
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C.C. - Em 77 começa a pós do NAEA também, começa o “desenvolvimento sustentável do 

trópico úmido”. Aí o senhor começa a dar aula lá, já, na pós? 

H.M. - Eu não comecei exatamente em 77. Nós voltamos para cá em 77, quando nós 

terminamos o mestrado... não, nós já tínhamos assumido. 

A.M. - Voltamos no início de 77. 

H.M. - Em 77. Em 77 nós defendemos a dissertação. 

A.M. - Em 75 nós saímos de Itapuá, ficamos um tempo aqui, voltamos para Brasília, 

passamos poucos meses lá e voltamos. Aí já assumimos de novo. 

H.M. - Acho que foi em 78 que o pessoal do NAEA me convidou para participar. 

C.C. - No ano seguinte. 

H.M. - Exatamente, já tinha o mestrado. O NAEA foi... 

C.C. - O departamento aqui era... 

H.M. - História e Antropologia. Então o Departamento de História e Antropologia cedeu 

metade do meu tempo para o NAEA. Eu ficava dividindo os dois lugares. Só que no NAEA, 

eu entrei como professor, pesquisador, enfim, e rapidamente houve uma mudança na 

coordenação do programa de mestrado, e um professor chamado Carlos Coimbra, faleceu 

agora recentemente, ele era um sacerdote católico, depois abandonou o exercício do 

sacerdócio, obteve permissão para casar, depois constituiu família etc., então ele era um 

professor muito conceituado e foi escolhido como coordenador do programa de mestrado, 

Planejamento e Desenvolvimento. E ele me convidou para ser vice dele. Só que ele teve um 

problema de saúde nesse período, com um ano de mandato, e eu fui obrigado a assumir a 

coordenação. O que foi muito bom para mim porque me deu uma experiência maior, nessa 

altura eu estava me preparando já, junto com Angélica, para sair para o doutorado, e eu fiquei 

durante um ano coordenando o mestrado e depois tive que sair para fazer o doutorado, em 81, 

aí nós fomos juntos, a Angélica foi para Iuperj e eu fui para o Museu Nacional. Era 

interessante porque o Iuperj e o Museu Nacional tinham uma interação muito grande, não sei 
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se no teu tempo era assim também. Eu cheguei a fazer cursos no Iuperj, a Angélica fez 

cursos, sobretudo com a Giralda no Museu Nacional, então havia toda essa interação. 

C.C. - As duas principais pós-graduações do Rio. 

H.M. - Exatamente, e isso foi muito bom. 

C.C. - Não sei se as únicas. Mas a senhora também teve experiência de ser chefe de 

departamento... 

A.M. - Durante muito pouco tempo.  

C.C. – Isso que vocês falaram, não lembro quem mencionou, já pensando no doutorado. Quer 

dizer, para uma geração... Nessa época ainda, algumas pessoas deixavam para fazer o 

doutorado mais tarde. Doutorado já como do meio para o final da carreira. Estava havendo 

uma mudança, outros já tinham a perspectiva, terminado o mestrado já fazer o doutorado. 

Vocês fazem o doutorado pouco tempo depois, três, quatro anos.  

A.M. - Isso, exato. 

C.C. - Aqui tinha incentivo ou vocês queriam sair... 

H.M. - Havia também a necessidade da gente ficar um certo tempo depois do mestrado. Não 

dava para ir imediatamente. 

A.M. - Repor o que os colegas tinham ficado dando mais aulas no nosso lugar.  

C.C. - Na progressão da carreira era importante doutorado também? 

H.M. - Era importante também.  

A.M. - Sim. No nosso caso, do pessoal da Antropologia, tinha um projeto de todo mundo, de 

todos fazerem a sua pós-graduação completa. Não só o mestrado, mas fazer o doutorado 

também. 

H.M. - Então quando nós terminamos o mestrado nós ficamos ainda algum tempo aqui dando 

aulas... 
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A.M. - Também dando aulas nos colégios, que a gente tinha feito com licença remunerada do 

estado, não podia sair logo, tinha que dar aula nos colégios públicos. A demora para ir, no 

que se refere ao que você está falando, para nós foi mais quando nós terminamos a 

graduação. Que quando a gente terminou a graduação, a gente nem ouvia falar em pós-

graduação, naquela altura, embora já tivesse cursos. Houve um momento em que quase a 

gente ia para fora do Brasil, lembra? 

H.M. - Foi. 

A.M. - Foi Roberto Las Casas. 

H.M. - Não, não foi isso, desculpe.  

A.M. - Roberto Las Casas queria te levar para Brasília. Que a gente ia para a Bélgica. 

H.M. - Ele estava me convidando para ir para a UNB, foi antes da crise da UNB. Já estava 

tudo mais ou menos certo, eu deveria ir, aí você iria comigo, depois tinha essa outra 

perspectiva. 

A.M. - De sair de lá com essa ideia. 

H.M. - Para ir para a Bélgica, só que isso se frustrou com a crise da UNB. E justamente o 

Roberto Las Casas era um dos pivôs da crise, porque... não sei você chegou... 

C.C. - Roberto Las Casas? 

A.M. - Que era muito amigo do Galvão. 

H.M. - O Roberto Las Casas não era paraense, mas foi antropólogo aqui do museu chamado 

pelo Galvão. Então quando o Galvão criou o mestrado dele lá na UNB, ele chamou algumas 

pessoas daqui do museu, inclusive o Roberto Las Casas. Roberto Las Casas tinha sido 

membro do Partido Comunista, mas não tinha mais nenhuma ligação com o Partido 

Comunista. Só que no início da ditadura militar, até o ponto que eu posso saber, ele se tornou 

suspeito de uma pessoa que podia criar um problema lá na UNB. Eram dois professores... 

Não sei se tu tens mais dados sobre essa crise na UNB, foi uma coisa muito importante. 

Eram, se não me engano, dois professores que estavam sendo visados pelas autoridades 

militares, Roberto Las Casas era um deles. E ele estava me chamando, antes disso, para 
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trabalhar na UNB. Eu soube que estava havendo uma crise porque ele me telefonou antes de 

fugir do Brasil, aquele sistema de telefone, já não me lembro como era, radional, se não me 

engano. Eu mal ouvia o que ele me dizia “Heraldo não vem mais”, não sei que, deu uma 

explicação rápida que ele estava indo embora. Ele estava fugindo do Brasil para não ser 

preso. E com isso o mestrado do Galvão desapareceu, mas ao mesmo tempo cerca de 250 

professores da UNB pediram demissão coletiva. Isso aumentou a crise e obrigou o governo a 

contratar 250 professores, de repente, para substituir aqueles que estavam saindo. Na maior 

parte dos casos não eram pessoas a altura, inclusive na Antropologia. A gente não sabe todos 

os nomes, enfim. O que eu sei, um pouco também através de um depoimento do próprio 

Roque, é que ele foi chamado depois pelo reitor da UNB para ir para lá para fazer uma 

limpeza na Antropologia. Por isso, essas pessoas passaram a acusar o Roque de ser um agente 

da ditadura. Era exatamente o contrário, não era nada disso. Enfim, aí se reestruturou a 

Antropologia na UNB, com a criação do novo mestrado, sob a direção do Roberto Cardoso, 

com a participação do Roque, do Melatti, da Alcida etc., etc. Agora, esse mestrado do Galvão 

pouca gente fala. Não se lembra mais. E ele só formou duas pessoas, o Pedro Augustinho, da 

Bahia, que conseguiu terminar a dissertação de mestrado, e Adélia Engracia de Oliveira, não 

sei se você conheceu Adélia, ela foi diretora do Museu Goeldi aqui. Todos eram orientados 

pelo Galvão. O Pedro Augustinho conseguiu ainda defender num outro mestrado, um 

mestrado de estudos portugueses, não me lembro o nome. E a Adélia veio com o Galvão para 

cá e o Galvão disse: “olha, tu não vais mais fazer uma dissertação de mestrado, transforma 

essa sua dissertação em tese de doutorado”. Ela fez isso e apresentou em Rio Claro, sob 

orientação fictícia do Altenfelder Silva, mas ele aparecia só para ter um orientador de lá. 

Quem orientava na verdade era o Galvão, o Galvão apareceu como examinador, e ela foi a 

única que obteve doutorado em função dessa primeira experiência de pós-graduação na UNB. 

Foi uma crise muito importante e que teve uma repercussão enorme. Se eu tivesse ido para lá, 

teria talvez sido obrigado a fugir do Brasil como fez o Las Casas. Porque sendo levado pelo 

La Casas, já com alguns antecedentes... 

C.C. - Bom, acaba que vocês vão fazer o doutorado no Rio?  

H.M. - É. 

C.C. - Vocês moram no Rio quanto tempo? 
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H.M. - Três anos também. 

C.C. - A família toda foi? 

A.M. - Menos a mais velha que já ia fazer vestibular. Ela pensou em ir, mas foi olhar o 

Fundão... ela queria fazer Biologia como fez. 

C.C. - Se espantou com o Fundão. 

H.M. - Se espantou com o Fundão. [risos] 

A.M. - Aí ela resolveu ficar lá, lá ficou com a avó, minha mãe. Aí ela fez Biologia, hoje ela é 

pesquisadora de ponta da Embrapa. 

C.C. - Vocês moraram onde no Rio? 

A.M. - Nós moramos em Botafogo, na Dona Mariana. Dona Mariana é uma famosa rua 

tranquila, mas a nossa não era muito, não, porque o prédio era de esquina com a Mena 

Barreto. 

H.M. – É. Até dez horas da noite ninguém conseguia dormir pelo fluxo de tráfico. 

C.C. - Vocês já conheciam o Rio, antes? 

A.M. - Conhecíamos. 

H.M. - Sim, conhecíamos. 

C.C. - E como foi a experiência de morar no Rio, de estudar no Museu? 

A.M. - Para o Heraldo, não é? 

C.C. - Ah, sim, você foi Iuperj. 

A.M. - Na verdade a moradia foi mais por minha conveniência, porque ainda tinha a Renata 

que era levada para escola ainda. A secretária do Iuperj me indicou o Santo André que era lá 

perto, aí ela estudava lá.  

C.C. - Santo Inácio? 
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A.M. - Não, Santo André. Era uma escola pequena, só tinha até... Depois na verdade como 

era só até a quarta série, depois ela estudou no São Vicente, Laranjeiras. É um colégio grande 

também. Perto daquele Largo do Boticário. 

H.M. - E a Sílvia foi para o Colégio de Aplicação. 

C.C. - Da UFRJ. 

A.M. - Nós conseguimos uma vaga lá. 

C.C. - Vamos falar do Iuperj um pouco. 

A.M. – O Iuperj era uma casa, assim um ambiente particularíssimo, eu acho. A gente se via, 

todo mundo conseguia se ver, se encontrar. Até os funcionários de cantina, de secretaria etc., 

eram parentes, era quase uma família. Tive uma experiência muito boa. Lá eu fiz Sociologia. 

Não era Antropologia, era Sociologia. Mas eu me vali de uma experiência do mestrado para 

propor meu projeto no doutorado. Eu tinha feito um curso com Melatti sobre “Estudos de 

relações raciais no Brasil”. Dos temas que tinham no Iuperj o que mais me interessava 

naquela altura era esse, mas eu queria fazer um estudo de campo aqui, em Belém, que acabei 

não fazendo, por circunstâncias outras, familiares, que não era possível naquela altura eu vir 

para Belém fazer pesquisa, eu resolvi estudar outra coisa. Pegar documentação e entrevistas 

mesmo, mas estudar o que eu chamei de um pensamento dos negros sobre a sua questão, que 

eu chamei também de elites negras, de ativistas e/ou intelectuais, escreviam, escreviam 

muito, ninguém registrava isso. Chegava numa biblioteca perguntava por jornais da imprensa 

negra, nunca ninguém tinha ouvido falar, nem em São Paulo. Então foi assim uma procura 

pelos bastidores, ajudada pelo Carlos Hasenbalg, meu orientador. 

C.C. - Carlos Hasenbalg era o orientador óbvio. 

A.M. - Exatamente. E ele que conhecia todos os pesquisadores ou ativistas dos movimentos 

negros, e ele que me apresentou para todo mundo assim para eu conseguir meus dados. Mas 

eu gostei muito da experiência de fazer Sociologia no Iuperj, porque aí tive outras leituras 

que eu não tinha tido no mestrado, óbvio. Outro tipo de orientação, de pesquisa, fui ler muito 

Weber, me apaixonei por Weber, [risos]. Tinha um minhocão que a gente chamava, no 

primeiro ano a gente tinha aula com todos os professores. Cada um com uma obra importante 
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da sua área de interesse. Então Alícia Valadares, tive aula com ela, a Elisa Reis, maravilhosa. 

Foi até na minha banca o Antônio Machado, o Simon não tive aula com ele, mas o Coelho, 

Edmundo Campos Coelho. 

H.M. - Edmundo faleceu cedo, não é? 

C.C. - Faleceu cedo.  

A.M. - A Neuma Aguiar.  

C.C. - A senhora foi defender bem mais tarde? 

A.M. - Essa é outra história. Eu fiz a pesquisa, eu defendi o projeto, depois que eu fui 

aprovada na defesa do projeto, que era um ritual danado, eu soube que ninguém tinha sido 

aprovado no projeto, de saída, antes de mim. Acho que eu fiquei alegre com esse feito e 

larguei tudo. [risos] Eu vim para Belém e comecei a escrever, e não escrevi a tese. Escrevi 13 

artigos. O Carlos que nunca desistiu de mim. Eu sempre dizia isso “Carlos, ou eu largo...”, 

“não larga, você só você tem esse mapa, senhora”, senhora, ele falava assim para mim. 

C.C. - Ele é argentino? 

A.M. - É. “Só você tem este mapa. Reúne esses artigos e faz esta tese”. A cada congresso que 

eu ia e encontrava com o Carlos, eu já tinha vergonha do Carlos, eu dizia, tenho que defender 

essa tese, Carlos, porque eu já sonho mais contigo do que com Heraldo, então não é possível. 

[risos]. Mas eu não fazia, não sei o que era. Eu defendi, sei lá, eu saí do Rio em 84 e defendi 

em 97. Mas porque eu defendi? Eles chamaram todo mundo, que como eu eram vários, que 

não tinham feito e deram um ano de prazo último, ou vocês fazem ou perdem o direito para 

sempre. Aí eu sentei e fiz. 

C.C. - Teve juízo. 

A.M. - Coisa horrorosa. 

H.M. - Num certo sentido aconteceu isso no museu também. 
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A.M. - Nós temos muitos orientandos, esse período todo. E eu sempre digo para eles, eu 

tenho a experiência que eu não quero que vocês tenham, não façam isso, não adianta, não se 

lucra nada, não se acrescenta nada, é só uma tortura, uma coisa! 

C.C. - Hoje eu acho que é diferente, não ter defendido o doutorado, não impediu que a 

senhora tivesse uma carreira acadêmica e... 

A.M. - Mas isso que era horrível, porque as pessoas me convidavam para uma banca eu dizia, 

eu não posso ir. 

C.C. - Hoje não, quem não é doutor não pode nem ter um orientando do Pibic. 

H.M. - E não pode nem fazer concurso. Sem doutorado, não pode. 

C.C. - Praticamente. Raríssimos concursos, só no Amapá, Roraima. Concurso para assistente. 

Mas a sua experiência no museu? Nessa época o Rubem Cesar, orientador, e o tema do 

catolicismo popular tinha a ver com a sua biografia um pouco de militância. Quer dizer, não 

sei, estou imaginando. 

H.M. - Sim, certamente. Mas na verdade eu passei a estudar o catolicismo a partir da minha 

dissertação de mestrado. Porque preocupado com o estudo das doenças, eu tive que estudar os 

xamãs, rezadeiras, benzedeiras, enfim, e todos eles se consideravam católicos. Na minha 

opinião, embora em muitas situações eles fossem rejeitados pelos sacerdotes, eles são 

católicos, é uma outra forma de catolicismo, enfim. E a partir daí eu resolvi estudar 

catolicismo. Então na minha tese de doutorado, combinando com o Rubem Cesar, eu parti 

para um estudo sobre o catolicismo nessa região do Salgado. As festas populares, as crenças, 

as devoções etc., etc. mas antes, fazendo uma espécie de introdução sobre como isso ocorreu 

historicamente. Com isso eu passei a ter uma visão, digamos, mais ampla do catolicismo, e a 

orientação do Rubem Cesar foi muito interessante, porque Rubem Cesar é uma pessoa de 

formação protestante que resolveu estudar catolicismo aqui no Brasil, e também catolicismo 

na Polônia depois. Como ele era o presidente do Iser, ele logo ele me chamou para participar 

do Iser, então participava das reuniões, tinha contato com várias outras pessoas... 

C.C. - O Iser era o principal centro de estudos de religião, não é? 
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H.M. - Exatamente. Isso ajudou muito o meu trabalho. Depois foi criado, quando eu ainda 

não tinha terminado a tese, um grupo de estudos de catolicismo, no Iser, coordenado pelo 

Pierre Sanchis, daí surgiu inclusive um livro, acho que eu tenho aqui, três volumes. Ele é 

pouco difundido, não sei por que razão. 

C.C. - Catolicismo: liberdade e tradição. 

H.M. - É. Muitas pessoas que participaram, isso ajudava bastante, alguns estavam fazendo 

tese de doutorado, alguns... enfim, isso ajudou muito. 

C.C. - Uma comunidade intelectual discutindo. 

H.M. - Pois é. Então a se reunia periodicamente, apresentava os trabalhos que a gente estava 

fazendo, fazia uma discussão maior. E depois, por exemplo, um capítulo da minha tese 

compõe esse livro, e outras pessoas também que estavam escrevendo tese contribuíram. 

Havia pessoas já com muita experiência, como a Paula, o Pedro Ribeiro de Oliveira, e outros 

que estavam fazendo o doutorado, e até o mestrado. Então esse trabalho foi muito 

interessante, foi muito importante para a minha própria formação. 

C.C. - Paulo Monteiro, eu tenho aqui. Bom, no museu o senhor também teve aula com vários 

outros professores. 

H.M. - Sim. Eu gostei muito de ter aula com a Lygia Sigaud, que era extremamente rigorosa 

com os alunos. De vez em quando ela passava um sermão, enfim, comigo ela nunca fez isso, 

mas ela era sempre muito formal. Quando eu terminei o curso com a Lygia, ela me deu a nota 

máxima no trabalho que eu apresentei, estava todo riscado. Ela não concordava com isso, não 

concordava com aquilo... Lygia, que história é essa? Você não concorda com um monte de 

coisas e me dá a nota máxima? Ela disse: “não, mas o seu trabalho é bom, merece a nota, 

enfim, mas você não tem experiência de campo ainda dessas coisas”. Quer dizer, ela me 

ajudou também a reformular as coisas que eu estava pensando, enfim, a experiência no 

Museu Nacional foi extremamente interessante para mim. 

C.C. - E a volta para cá, três anos depois... quer dizer, vocês deviam vir de férias também. 

Mas reassumindo aqui na universidade, mantiveram a mesma rotina de antes ou mudou ter 

cursado o doutorado? 
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H.M. - Quando eu voltei para cá, isso que atrasou também... 

C.C. - Você foi coordenar NAEA, logo depois. 

A.M. - Isso. 

H.M. - Exatamente. Quando eu voltei para cá, como eu tinha essa ligação com o NAEA, logo 

depois ocorreu, em 85, a queda do regime militar, houve uma onda de eleições para escolher 

pessoas para ocupar cargos aqui na universidade, e ia haver uma eleição para coordenação do 

NAEA. O antigo coordenador se candidatou, mas havia um grupo de oposição, e esse grupo 

de oposição me escolheu para ser candidato. Isso certamente atrasou um pouco a minha tese, 

mas era necessário. Aí eu assumi a coordenação do NAEA, e foi nesse momento que nós 

conseguimos, com a colaboração de várias outras pessoas, que o curso do NAEA de mestrado 

se estruturasse muito bem e passasse a concorrer com outros mestrados no Brasil que tinham 

a mesma característica de interdisciplinaridade, de modo que nós fomos colocados na 

categoria de Ciências Sociais, e éramos julgados junto com os programas de Ciências Sociais. 

Não junto com Antropologia, ou junto com Sociologia, ou Ciência Política. Todos aqueles 

programas de Ciências Sociais eram julgados em conjunto pela Sociologia, como é até hoje. 

Até hoje a Sociologia é considerada, não sei se estou dizendo uma bobagem, mas era 

considerada a mãe das Ciências Sociais, assume a avaliação dos programas de Ciências 

Sociais no Brasil. 

C.C. - É, acho que continua essa... 

H.M. - Continua. Nessa ocasião, o NAEA recebeu uma avaliação superior a todos os 

programas nessa categoria no Brasil. O que vinha em segundo lugar era aquele que se criou 

no Horto, que agora é um programa muito importante também, saiu do Horto, Pipsa. Então o 

NAEA teve nesse período essa possibilidade. Eram dois programas aqui na universidade que 

tinham essa situação. Não se falava muito do NAEA, mas eu estou falando porque eu vivi 

essa situação toda. O outro era um programa da Geologia, que era procurado por gente do 

Brasil inteiro, que era considerado o melhor programa de pós-graduação em Geologia do 

Brasil. Isso ocorreu mais ou menos nesse período, nos anos 80, mas principalmente a partir 

de 85. Com isso o NAEA se reestruturou, porque antes ele estava muito voltado para atender 

os estudos e os programas do estado ou da Sudam. Ele era menos um programa de pós-
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graduação e de pesquisa do que uma entidade que apoiava as ações do governo, do ponto de 

vista da pesca, por exemplo, de várias questões assim. Era uma coisa um pouco técnica. Quer 

dizer, a configuração em pós-graduação ela se deu mais ou menos nesse período. E vieram 

muitas pessoas que fizeram doutorado na França, fizeram doutorado em outros lugares, em 

outros lugares do Brasil e assim por diante. Então o NAEA se fortaleceu bastante. E eu às 

vezes faço uma brincadeira com eles, porque de vez em quando eles me chamam para ir falar 

lá, aí eu digo que o NAEA é uma espécie de Exu, [risos], Exu é o mensageiro dos deuses, 

embora a maior parte das pessoas não saiba disso. Então ele serviu para criar outros 

programas de pós-graduação na Universidade Federal do Pará. Nosso programa, agora, de 

Sociologia e Antropologia é herdeiro do NAEA. Porque pessoas que trabalharam no NAEA e 

que depois saíram, acabaram criando o programa que nós temos hoje.  

C.C. - O programa começou quando aqui de Antropologia? 

H.M. - A Antropologia mesmo começou em 1994. 

A.M. - Antes a gente criou um curso... 

H.M. - Um curso de especialização. 

A.M. - Você estava perguntando, a gente já foi começar a preparar a criação da pós-

graduação, na verdade, com curso de especialização, funcionou vários anos, já pensando no 

mestrado, encarregamos uma colega de visitar programas, Ana Rita Alves, para ver 

regimento, funcionamento, enfim, fizemos uma preparação para a criação e criamos o 

mestrado em 1994. Mestrado de Antropologia, só. Dez anos depois é que vem a criação do 

programa, não é isso? 

H.M. - Logo depois vem a Sociologia, que também com pessoas ligadas ao NAEA, depois 

nós juntamos Sociologia e Antropologia e criamos um programa de Ciências Sociais, que 

agora se chama Programa de Pós-Graduação em Sociologia e Antropologia.  

C.C. - Como lá do IFCS, PPGSA. 

A.M. - Isso. 
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H.M. - É. Foi de certo modo uma pressão da coordenação da Antropologia, da Capes, porque 

só poderia ser efetivamente Ciências Sociais se nós tivéssemos Ciência Política, mas como 

nós não tínhamos Ciência Política não era possível continuar com esse nome. Aí nós tivemos 

que trocar o nome. 

C.C. - Vocês mantiveram uma rotina acadêmica de coordenações, de aulas, pesquisas, 

orientações, orientaram mais de 50 teses de mestrado, doutorado, estão orientando ainda hoje. 

A sua aposentadoria foi em 2008? 

H.M. - Exatamente, 2008, quando eu completei 70 anos. 

C.C. - Como voluntário, não é?  

H.M. – É. 

C.C. - E a senhora aposentou-se mas... 

A.M. - Também continuei, também estou continuando. 

C.C. - Continuou como voluntária.  

A.M. - Foi com 75, foi cinco anos atrás.  

H.M. - Cinco anos atrás, 2010. 

A.M. - Porque a gente pode continuar, só não pode assumir nenhum cargo administrativo. 

Como eu nunca quis, a questão das coordenações, essas coisas todas são só era Heraldo 

Maués, Angélica, eu só fui por acaso chefe de departamento num período muito curso, eu já 

estava indo para o mestrado, porque eu era a terceira da lista por conta de... completa aqui, 

não sei o que, mas não vai ser nomeada, no fim eu fui; eu digo, se fosse mais tarde eu teria 

criado um caso danado e não teria assumido, mas naquela altura... eu ainda fui me aconselhar 

com Napoleão, ele disse, filha, você estava na lista e acabou- se, tem que assumir. 

H.M. - O reitor escolheu porque parece que o reitor não gostava da pessoa que ficou em 

primeiro lugar. 
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A.M. - Porque eu não sei fazer isso, é por isso que eu não assumo nada de coordenações, nem 

de cargos administrativos. Então o resto a gente pode fazer, então, dar aula, participar de 

banca e orientar. 

C.C. - Em 2010 também fizeram várias homenagens, o senhor foi professor emérito, também 

na ABA teve a medalha Roquete Pinto. 

H.M. - Isso. 

A.M. - É verdade. 

C.C. - Deve ser muito bom, não é? 

H.M. - [risos] Agora nós vamos ter mais uma professora emérita no nosso programa, que é a 

profa. Violeta, mas pela Sociologia. Violeta Loureiro. O nome do meio dela é muito 

complicado, Refkalefsky.  

A.M. - Ela é austríaca.  

C.C. - E agora, vocês tem continuado fazer... o que interessa em termos de pesquisa, leitura, 

estão se dedicando? Ainda dão aula como professores voluntários? 

H.M. - Sim. 

A.M. - É, damos aula, sim. O Heraldo, por exemplo, é responsável pelos seminários de tese. 

Eu já fui responsável por dissertação, mas já deixei. Eu digo que agora só dou seminários de 

meu interesse. Mas como sempre tem gente para assistir, de uns tempos para cá comecei a 

trabalhar com família para escrever esses artigos, família, circulação de crianças, infância, 

juventude, estou circulando por este meio, estou orientando trabalhos mais voltados para 

essas questões, e estudando e dando aula sobre isso. Juntei gênero, família e criança, nisso 

que eu circulo.  

C.C. - Vendo o livro do Talles aqui na frente, Ciclo da Vida, a gente falou aqui de um ciclo 

da vida de vocês, e também círculo da vida de um casal, já que várias opções estiveram 

juntas. Mas pensando agora nesses jovens alunos que vocês orientaram, orientam, qual seria a 

diferença num ciclo histórico, junção com o círculo da vida dessas pessoas. Hoje em dia 

entrar para a vida acadêmica aqui é diferente em que sentidos quando vocês entraram? Vocês 
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estavam primeiro institucionalizados, talvez? Tinha menos pressão, não sei? Hoje as pessoas 

reclamam muito da falta de tempo, do acúmulo de coisas burocráticas, tal, eu sempre fico 

pensando se isso não é um saudosismo, como também havia. 

A.M. - Nesse sentido eu acho que não, acho que é o crescimento, a demanda por entrar no 

curso. Por exemplo, vários alunos assistindo aula, seminário, querendo que você oriente. Aí 

você tem uma vaga, por quê? Porque o programa tem dez vagas, cinco para Sociologia, cinco 

para Antropologia, de mestrado e doutorado. Eu acho que a principal diferença, é óbvio, esse 

crescimento e a demanda por cursar pós-graduação, e depois por entrar na vida acadêmica, 

entrar como professor de universidade. A gente estava falando, até nos colégios, tudo é 

concurso, é óbvio, mas é muita gente. A gente era convidado para dar aula nos melhores 

colégios e hoje isso não pode acontecer. Ainda bem porque tem concurso. Outro dia soube 

que na área de Educação, na universidade estadual, eu pensava que era um número total. Uma 

dessas professoras que tinha me contado, almoçou na nossa casa, e ela estava dizendo que só 

para a linha que ela coordena eram 700 candidatos. A gente tem aqui 150 para o doutorado, 

em Antropologia, que tem dez vagas. É assim. E às vezes são pessoas que poderiam entrar, 

mas não tem como. Eu acho que o problema principal dos meninos é querer cursar e não 

poder. Fazem aula como aluno especial. Eu brinco com eles, vocês já têm que fazer duas 

seleções para entrar, já vão pensando assim, porque na verdade tem acontecido muito isso. E 

aí tem que cuidar da vida, tem que sobreviver, ganhar dinheiro; as vezes, talvez, uma bela 

carreira pudesse ser feita e se perde. 

H.M. - É. Houve uma abertura maior, porque recentemente foi criado um outro programa de 

Antropologia, do qual nós não participamos. 

C.C. - Aqui na UFPA? 

H.M. – É, PPGA – Programa de Pós-Graduação em Antropologia. 

A.M. - Proposta de fazer as quatro áreas. 

H.M. - Esse grupo, PPGA, é um pouco inspirada naquela história, Antropologia Cultural, 

Antropologia Biológica, Linguística e... 

C.C. - Quem está à frente do programa? 
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H.M. - Atualmente nosso colega aqui do lado, como é o nome dele? 

A.M. - Quem iniciou a frente é prof. Frajani e quem está coordenando agora é o prof. 

Fabiano Gontijo. 

H.M. - Ele é até nosso vizinho de sala.  

C.C. - Frajani que começou.  

H.M. – O Fabiano Gontijo Ele ocupa a minha sala aqui do lado. Mas ele é o atual 

coordenador.  

A.M. - É uma pessoa ótima. 

H.M. - Eles têm essa proposta que é interessante e dá uma alternativa para quem não 

consegue passar no nosso programa ou vice-versa.  
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C.C. - Esses dois programas são concorrentes de alguma forma, ou não? 
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H.M. - Eu não digo que sejam concorrentes. 

A.M. - Sim. 

H.M. - Houve uma cisão, sim. Uma cisão que foi um pouco traumática, enfim.  

A.M. - Foi bastante traumática. Ele começou a se constituir sem ninguém saber de nada, 

primeira questão. 

C.C. - Quando começou? 

H.M. - Deve ter uns cinco anos, já. 

C.C. - Quer dizer, já estavam aposentados? 

A.M. - Não, ainda não. 

H.M. - Eu acho que eu já estava aposentado. 

A.M. – Você, mas eu estava chegando na aposentadoria. Houve uma cisão porque, 

especialmente a Jane Beltrão que foi a líder disso tudo, ela queria um outro programa que 

fosse só de Antropologia, mas ela agiu de uma maneira, não foi tão agradável porque ela 

trabalhou apenas com algumas pessoas, manteve em sigilo tudo que estava acontecendo, isso 

criou um trauma, inclusive uma discussão muito grande, porque nós formamos aqui esse 

antigo laboratório que foi criado pelo Napoleão Figueiredo etc. Então ela desconheceu as 

outras pessoas do laboratório. Então ela escolheu a dedo quem ela queria que participasse, 

mas apresentou... 

A.M. - Tinha uma coisa sigilosamente. 

C.C. - Mas a universidade... é possível ter dois programas de Antropologia? 

H.M. - Não, não. É como na UFRJ. 

A.M. - Você pensa que esses dois são aqui mesmo. Estão no mesmo prédio praticamente. 

H.M. - Eles usam uma parte do prédio, por exemplo, coordenador está aqui nesta sala. 

A.M. - Não, mas aqui é a sala de trabalho dele, a sala da coordenação é nesse prédio aí ao 

lado. 
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H.M. - Do lado que fica a sala da coordenação, num prédio maior do instituto. 

A.M. - O principal foi ninguém saber. 

H.M. - É, foi uma coisa assim que foi muito desagradável na época. 

A.M. - Depois foi apresentado como se todos soubéssemos. Essa foi a questão. 

C.C. - Uma curiosidade, vocês participaram sempre muito de eventos. Alias acho que eu fui 

apresentado a vocês numa Anpocs pelo Gilberto, não tem muito tempo. [risos] 

A.M. - Os famosos cafezinhos. 

C.C. - Eu conhecia muito por causa do livro da Rena. Mas nesses encontros reúnem-se 

pessoas do Brasil inteiro. Eu queria saber mais de vocês a impressão, vamos dizer, o centro 

da Antropologia no Brasil, aquele triângulo entre Rio, São Paulo e Brasília e Minas. 

H.M. - Campinas também. 

C.C. - Os centros dos doutorados, as coisas aconteciam lá. Aqui, mais nas antigas províncias, 

Pernambuco tinha, Rio Grande do Sul depois fortaleceu muito. Mas ao mesmo tempo tem 

uma dinâmica regional aqui muito forte, quer dizer, vocês tinham aqui uma vida já 

institucionalizada de departamento, laboratório, mestrado, Naea, de excelência muito grande. 

Mas como é isso de estar nesse centro acadêmico ou não? Ou um outro centro ou um outro 

centro mais regional? Como vocês percebiam isso ou isso não afetava na questão, relevante? 

A.M. - Não sei se relevante, mas questão sempre é. 

C.C. - Aqui é um centro importante. Eu já entrevistei pessoas de lugares menores, que não 

tinham um centro importante, tinham muito essa sensação, de vez em quando iam num 

congresso aí encontravam as pessoas do centro, mas voltava para a província, entre aspas. 

Aqui não é bem o caso porque tinha universidade grande, tinha já pós-graduação, o Naea, é 

uma coisa importante, mas só para... 

A.M. - Olha, lembrando do Roberto Cardoso que falava para a periferia, em relação ao Brasil 

e outros centros, a gente sabe que isso também acontece. Um certo olhar diferente. Agora, 

não é da comunidade, digamos assim, de certas pessoas, é óbvio, e pessoas que são estrelas, 
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na verdade, e outras não. Tem um trânsito muito bom, uma convivência muito boa com 

pessoas de vários programas, de vários lugares. Eu acho que isso existia, talvez Heraldo 

possa melhor falar disso porque sempre participou das agencias representantes, entre o norte 

mais norte e o sul mais sul. Mas o sul mudou mais que nós, tornou-se um centro de 

excelência o Rio Grande do Sul, o programa da USP. 

H.M. - Mas foi difícil.  

A.M. - Foi muito difícil. Essa divisão ela é claramente considerada, eu vou dizer assim. É 

obvio que você pode ser mais conhecido uma pessoa ou outra ter essa participação, a gente 

sempre vai nas reuniões, apresenta trabalhos. O Heraldo coordena grupo na ABA sempre, te 

disse que não coordeno nada, nunca organizei a não ser uma vez na vida. 

C.C. - Eu assisti a ABA desse seu texto da “Casa do pai e da mãe”, foi num grupo que a 

Myriam [Lins e Barros] e o Parry Scott estavam coordenando, eu assisti essa sessão. Só que 

na época eu não tinha filho. Quer dizer, já tinha um filho. Mas essa questão de casa do pai e 

da mãe, separado, não me dizia nada. E agora, ontem, foi muito interessante eu vi lá a 

referência que foi na reunião da RBA em Recife. Quer dizer, eu tinha um filho, mas era 

casado ainda. 

A.M. - Eu discuti com a Claudia naquele dia lá, [risos] era a minha principal interlocutora. 

H.M. - Num certo sentido a Claudia... 

A.M. - Por conta de quem eu enxerguei a situação. Se não fosse o trabalho dela, não 

enxergaria que isso existe entre nós. 

C.C. - Como o seu artigo mostra a própria família tem essa circulação. 

A.M. - Exatamente, que eu não me dava conta. 

H.M. - No caso, é. Ela me inclui nos artigos dela. [risos] 

C.C. - Eu percebia. Em algum momento a senhora fala. 

A.M. - Eu falo claramente, embora eu gostasse de dizer que tinha duas boas sogras do mesmo 

marido, então como era isso? 
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C.C. - Bom, eu estou muito satisfeito, foram duas horas e pouquinho. Não sei se alguma 

coisa que vocês queiram acrescentar que tenha fugido, mas para mim o principal dessa 

trajetória... Principalmente essa trajetória mais antiga que não está tão registrado. Os 

trabalhos mais recentes, na tese tem, tem na introdução e tal, mas essa formação para mim foi 

muito importante conhecer. Só tenho a agradecer. 

A.M. - A gente agradece também. 

C.C. - Mais uma vez, foi um prazer de conversar com vocês. 

 

[FINAL DA ENTREVISTA] 
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