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Entrevista: 21/08/2017 

 

Celso Castro – Reginaldo, em primeiro lugar, muito obrigado por ter aceito o convite para 

colaborar com o projeto. Eu gostaria de começar falando um pouco da sua família, da sua origem 

e da educação, antes, ainda, de ir para a faculdade. Você nasceu em Potirendaba, é isso?  

Reginaldo Pranti – Isso. Eu nasci em Potirendaba, que era uma cidade muito pequena do interior 

de São Paulo.  

C. C. – Noroeste paulista?  

R. P. – Noroeste. Hoje, ela tem quinze mil habitantes. Fica a 450 quilômetros daqui. Tem uma 

cidade muito grande perto, que é São José do Rio Preto, que é uma cidade importante da região. 

Vivi lá até os dezoito anos, mas frequentei a cidade sempre, porque meu pai e minha mãe 

continuaram residindo lá até o ano passado, quando eles vieram a falecer. Então, a minha ligação 

com a cidade ainda permanece; inclusive porque eu tenho uma casa lá, que era a casa dos meus 

pais e que agora é minha e de meu irmão. Tem uma pequena fazenda, que era do meu pai, que 

agora é meu irmão que está dirigindo. Eu tenho uma ligação, ainda, com o interior.  

C. C. – Mas seu pai era fazendeiro?  

R. P. – Meu pai era um pequeno fazendeiro. Durante a vida teve outras ocupações, foi comerciante, 

foi um pequeno industrial, também trabalhando com coisas da zona rural. Tinha uma pequena 

fábrica de fazer arreios, essas coisas de... selas, coisa para transporte animal.  

C. C. – Mas vocês moravam em fazenda ou na cidade?  

R. P. – Nunca moramos. Nunca moramos. Minha família, toda minha família por parte da minha 

mãe sempre foi ligada à terra, sempre teve fazenda, ligações com a terra, com produção agrícola, 

mas nós nunca moramos na roça propriamente, sempre moramos na zona urbana. E até o ginásio, 

eu estudei em Potirendaba. Já quando terminava o ginásio, a gente tinha que ir para Rio Preto, que 

era a cidade vizinha. Na época, existiam dois colégios estaduais de ensino médio em Rio Preto, 

mais os dois particulares, então a gente tinha que ir. Eu ia de ônibus, todos os dias, ia e voltava. 
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Então concluí, em 1963, concluí em Rio Preto, o antigo curso científico e vim para São Paulo para 

estudar. E aqui fiquei desde então.  

C. C. – Aqui você tinha família? Por que a opção? 

R. P. – Eu tinha família. Eu tinha muita família em Santos, porque a família do meu pai havia se 

mudado toda para Santos. Porque eu tinha uma tia que era professora e, naquele tempo, os 

funcionários públicos não tinham estabilidade, eles podiam ser removidos a... de acordo com a 

vontade do governo da época, e houve uma mudança de governo e minha tia foi transferida para 

Santos. Então, ela foi na frente e depois levou todos, a mãe, o pai e todos os irmãos; então eles se 

estabeleceram em Santos, onde eu passei a frequentar muito, todas as férias, sempre que eu podia. 

Mas a família da minha mãe continua, até hoje, todinha, em Potirendaba; a não ser um ou outro 

primo que se mudou, que fez faculdade e que foi viver em outro lugar.  

C. C. – Mas você veio no início de 1964?  

R. P. – Eu vim em sessenta... Eu vim no final de 1964.  

C. C. – Ah. Final de 1964.  

R. P. – É. Eu vim, para estudar. Eu vim para fazer vestibular. Fiz um vestibular de Medicina, não 

consegui ser aprovado numa escola pública. Só existia, na verdade, escola pública na época, a 

USP. E existia duas ou três escolas pagas. Eu entrei na Santa Casa, na faculdade da Santa Casa, 

que era paga, mas era um custo elevado para minha família, que, na época, não tinha muita 

condição de me sustentar. Mas, como segunda opção, eu tinha entrado na USP, em Medicina 

Veterinária, que estava muito próximo daquilo... do meio em que eu vivia, então comecei a fazer 

a faculdade de Veterinária. Aí fui, durante uns tempos, morar com os parentes aqui de São Paulo, 

que eram parentes do meu pai. E eu tinha uma prima exatamente da minha idade, que queria fazer 

Ciências Sociais. Ela disse: “Vamos fazer vestibular comigo porque você me faz companhia e tal”. 

Aí eu fui. Nós entramos, começamos a estudar. E eu fazia, simultaneamente, Veterinária. E fui 
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tocando as duas coisas, até um certo momento em que eu abandonei a Veterinária e fiquei na 

Ciências Sociais.  

C. C. – Mas você se interessou por Ciências Sociais por quê?  

R. P. – Foi por acaso, para fazer companhia para minha prima, na casa de quem eu morava. A 

minha prima se formou comigo, depois fez uma carreira em...  

C. C. – Qual é o nome dela?  

R. P. – Marina Ruiz Matos. Ela faleceu o ano passado. Era professora, trabalhava com Sociologia 

da saúde, na Univesp.  

C. C. – Mas você estava satisfeito com o curso de Veterinária?  

R. P. – Estava. Gostava muito. Eu tranquei o curso lá pelo quarto, quinto ano, com intenção de 

voltar, de concluir. Mas acontece que, nesse período, eu também trabalhava, dava aulas, para 

ajudar na minha manutenção e, nos últimos anos do curso de Ciências Sociais, eu comecei a 

participar de um projeto com o pessoal da faculdade de Saúde Pública; esse pessoal veio a ser 

aposentado com o AI-5. Quer dizer, a líder da pesquisa era a Elza Berquó, mas também 

participavam outros professores, como Paul Singer, que era economista, que foi aposentado 

também pelo AI-5, e que depois foram fundar o CEBRAP.  

C. C. – O CEBRAP. Mas antes disso,  a graduação em Ciências Sociais não foi na USP, foi?  

R. P. – Não. Eu fiz a graduação na Fundação Santo André, que era uma escola recém fundada, que 

tinha como objetivo tratar a questão industrial. Esse era o objeto pretendido. Então a minha 

formação tinha muita ênfase em Sociologia do desenvolvimento –, que na época era a Sociologia, 

praticamente, hegemônica –, Sociologia do desenvolvimento, Sociologia das relações industriais, 

Sociologia do planejamento, muita matemática, muita estatística e muito processamento de dados. 

C. C. – Agora, e o clima político? Você pega, por exemplo, as greves operárias no meio do curso.  

R. P. – Não. Mas eu tinha também a parte de Ciência Política, que cuidava das instituições 

propriamente. E, nessa época, como a faculdade tinha um projeto novo, (que depois não foi para 

frente), os professores, basicamente, eram todos jovens professores da USP; gente que estava 

fazendo mestrado, fazendo doutorado, gente que estava em começo de carreira mas que não tinha 

ainda um contrato, digamos, com a USP, de tempo integral. Porque naquela época, a coisa era um 
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pouco diferente, você começava como auxiliar de ensino, um contrato de seis horas semanais, 

depois passava para um contrato de 24, depois para um contrato de 40 e depois dedicação 

exclusiva. Então alguns professores, alguns docentes que não tinham, ainda, uma dedicação 

integral, eles podiam ter outros empregos; e alguns foram trabalhar nesse curso que eu fiz. E foi lá 

que eu me formei. Mas, assim que eu terminei o curso, eu fui chamado para ter outras atividades. 

Então eu fazia parte desse grupo de pesquisa do qual alguns professores foram fundar o CEBRAP. 

Aí eu fui junto com eles. Então, eu tinha já mais um compromisso de trabalho. E também fui 

trabalhar na cadeira de... Fui para a PUC de São Paulo trabalhar na cadeira de Estatística, levado 

pelo meu professor de Estatística da Fundação. Então eu comecei a ter tanto compromisso, tanto 

compromisso, que não consegui... Ah! E para ser professor, eu tinha, obrigatoriamente, que estar 

na pós-graduação, então eu entrei... Eu fui da primeira turma de mestrado no regime novo da USP, 

que começa em 1971. Com a reforma na universidade.  

C. C. – Deixa eu te perguntar ainda. Durante a graduação, esse período que você fez Ciências 

Sociais, de 1967 a 1970, o clima político estava bastante...  

R. P. – Sim. Claro. Claro.  

C. C. – Crescendo de repressão, até o AI-5, no final de 1968. Teve, em 1968, as greves operárias 

em Osasco, lá em Minas. Você participava?  

R. P. – A gente participava ativamente. Tivemos até um problema sério, porque numa das 

preparações da greve – a gente participava fazendo panfletagem nos bairros, esse tipo de coisa, 

reunião, discussão, coisa e tal –, nós éramos um grupo de cinco, que estávamos numa atividade, e 

o nosso grupo, depois, se dispersou, num determinado momento, e três meninas que participavam 

no grupo foram presas e foram condenadas. Duas delas conseguiram fugir antes do julgamento. 

Fugiram para a Argentina e de lá foram para Israel. Mas uma das meninas... Eram quatro, na 

verdade. Uma delas era menor de idade, estava com... tinha dezoito anos... tinha dezessete anos e 

pouco, ela não pôde ser processada. Mas uma outra foi processada. E ela já tinha um trabalho 

integral no CEBRAP, que estava se formando. Meu trabalho no CEBRAP era parcial. Quando a 

Rosalva foi presa e condenada, então, o CEBRAP me chamou e disse “agora, você tem que 

assumir, assumir também o trabalho da Rosalva”, porque a gente mexia com números, estatística, 

computador, coisa e tal. Então aí eu passo, aumento minhas horas de trabalho no Cebrap. E a 
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faculdade vai ficando um pouco de longe, quer dizer, eu vou fazendo as disciplinas na medida em 

que eu posso.  

C. C. – Você era estagiário?  

R. P. – Eu era estagiário. Estagiário. É. Mas isso foi em... Isso foi no final de 1970. Em 1971 eu 

me formo, nesse ano, e aí eu já sou contratado como pesquisador júnior.  

C. C. – Você faz um curso de especialização. Demografia?  

R. P. – Faço, porque esse projeto no qual eu trabalhava, era um projeto que pretendia mensurar as 

diferentes condições étnicas, geográficas, biológicas, etc. e tal, sociais e econômicas, que podiam 

interferir no crescimento e desenvolvimento físico das pessoas. Quer dizer, havia... Naquela época, 

nós tínhamos um problema sério no país –, que, hoje, parece que se inverteu –, que era o problema 

da desnutrição. Então a ideia era ver onde é que a desnutrição incidia mais, em que classe, em que 

diferentes classes sociais, em que diferentes origens e assim por diante. Então, esse era o projeto.  

C. C. – Isso era à la Geografia da Fome, do Josué de Castro, ou não tinha essa expressão?  

R. P. – Não, a gente leu para o projeto, evidentemente, mas era um projeto mais... Do qual 

participou muita gente. José de Souza Martins participou fazendo o questionário socioeconômico, 

porque foram medidas pesadas e mais de doze mil pessoas, entre crianças e adolescentes.  

C. C. – Quer dizer, você tinha expertise em estatística, era isso que te inseria no projeto... 

R. P. – É. Durante esse projeto, durante a coleta do material, que demorou um ano e meio, eu 

trabalhava como... comecei como entrevistador e depois fui promovido a coordenador, e passei, 

no final, a ser coordenador do trabalho de campo.  

C. C. – Isso era do CEDIP e foi integrado no CEBRAP?  

R. P. – Isso era o CEDIP. Isso... É, exatamente. Isso começou com o CEDIP. Só que com a 

aposentadoria dos...  

C. C. – O CEDIP era ligado a quê? Centro de Estudos de Dinâmica Populacional.  

R. P. – Centro de Estudos de Dinâmica Populacional. Ele era ligado à antiga Faculdade de Higiene, 

que depois da reforma universitária e reforma da USP, se transformou na Faculdade de Saúde 

Pública. O CEDIP, mesmo depois da saída dos principais pesquisadores, entre eles a Elza Berquó, 
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que era a fundadora e era a principal pesquisadora, e Paulo Singer e outras pessoas mais, ele ainda 

ficou algum tempo, pouco tempo na Saúde Pública, tocado por alguns jovens sociólogos e 

antropólogos, entre os quais eu me lembro da Neide Patarra, me lembro da Maria Stella Ferreira 

Levy. Depois a Saúde Pública se desinteressou do CEDIP e o CEDIP se mudou para a FAU, para 

a Faculdade de Arquitetura e Urbanismo, onde algumas dessas pessoas vieram a fazer a carreira 

até a aposentadoria. Mas, com o tempo, o CEDIP desapareceu. Os que estavam no CEDIP, que 

eram fundadores e que foram aposentados, se juntaram com outros professores, sobretudo do 

Departamento de Ciências Sociais, do velho Departamento de Ciências Sociais da USP, mais 

alguns que vieram do Rio e de Minas –, do Rio veio o Carlos Estevam, Bolívar Lamounier, de 

Minas veio a Andrea Loyola e tal –, esse pessoal se juntou e fundou o CEBRAP. O CEBRAP o 

que é que fez? Como ele começa com dois projetos que estavam em curso antes, que era esse 

projeto do do crescimento e desenvolvimento brasileiros... Foi o primeiro projeto que estabeleceu 

o padrão de crescimento dos brasileiros e que deu origem a muitas pesquisas, porque era possível, 

depois, comparar com Estados Unidos, com países... com Cuba, com Rússia, com Inglaterra, com 

Itália. Aí, realmente, era a parte boa do projeto. E esse era um projeto que era do CEDIP. E tinha 

um outro projeto, que estava em negociação, que devia ser feito no âmbito da USP, mas que acabou 

não dando certo, e que depois foi montado como o primeiro projeto financiado pela Fundação 

Ford, a partir do qual o CEBRAP ganhou corpo, que foi o projeto sobre desenvolvimento e 

emprego no Brasil; que estudou basicamente... fez uma grande pesquisa de campo em Salvador, 

na Bahia, mas que se baseava em dados secundários do Brasil inteiro. Então, desse projeto, é um 

projeto realmente multidisciplinar, porque todo mundo participava dele, por exemplo, o Fernando 

Henrique, a Elza, que era estatística, Procópio Ferreira de Camargo, Juarez Rubens Brandão 

Lopes, todo esse pessoal, e também Paul Singer, havia um jovem economista, que morreu depois 

do coração, Pedro Calil Padis, que na época estava fazendo um doutorado na França e que também 

participava desse projeto, quer dizer, todo mundo que estava... o Leôncio ajudava um pouco, 

Leôncio Martins Rodrigues, o Bolívar, o... enfim, todo mundo que estava no CEBRAP tinha um 

pé. Inclusive esse projeto rendeu várias dissertações e teses, ao longo dos anos. Por exemplo, o 

meu doutorado saiu desse projeto. Assim como saiu desse projeto o doutorado do Vilmar Farias, 

que também fez um estudo com base nos dados desse projeto. Então esse foi um grande projeto, 

que juntou, basicamente, todo mundo. Então a minha atividade era dupla, eu participava desse 

projeto, mas também participava de um setor pequeno, que a gente chamava centro de cálculo, 

serviço de cálculo, que fazia cálculo para todo mundo. Aí o CEBRAP negociou um outro projeto, 

que era... A ideia básica principal do CEBRAP era discutir o seguinte: o que é que ajuda e o que é 

que atrapalha o processo de desenvolvimento do Brasil e da América Latina. Entre esse ajuda e 
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atrapalha se pensou na religião. Quer dizer, a religião era, no Brasil, um entrave para o 

desenvolvimento econômico, político, social, tal, tal, tal. Daí nasce um outro projeto, dirigido pelo 

Cândido Procópio Ferreira de Camargo, e eu vou trabalhar meio período nesse projeto. Isso tudo 

no começo de 1970.  

C. C. – Cândido Procópio era o líder do projeto?  

R. P. – Ele era o líder do projeto. E ele tinha outras atividades, porque, também, ele demógrafo, 

então ele também veio da Faculdade de Saúde Pública, também veio daquela velha... Embora ele 

não fosse aposentado pelo AI-5. Havia alguns professores que entraram para o CEBRAP, não 

porque tivessem perdido o posto na universidade, mas porque faziam parte desse grupo, que era 

um grupo de intelectuais que tinha já uma prática de interlocução.  

C. C. – Mas o seu interesse em Sociologia da religião nasceu aí nesse projeto?  

R. P. – Nasceu aí. Nasceu aí. Quer dizer, eu já tinha feito outro... trabalhado num pequeno projeto, 

quando a gente tinha que fazer um trabalho  prático para uma disciplina... Era um... Na verdade, 

era um núcleo de disciplinas que tratava da questão do trabalho. E a gente estudava algumas 

cidades periféricas da região metropolitana. E a primeira... Uma coisa que a gente notou é que 

havia bairros, bairros operários, onde se dava um crescimento muito grande de evangélicos, que 

eram convertidos. Foi meu primeiro trabalho, ainda foi na faculdade, estudando a conversão de 

evangélicos recém-chegados do Nordeste, que vinham para trabalhar na indústria automobilística 

e na indústria de autopeças que, então, se instalava no grande ABC. E que fazia... Esse tipo de 

coisa, inclusive, fazia parte do objetivo do curso que eu estava fazendo na época. Então esse foi o 

meu primeiro contato com religião; e depois se acentuou, quando eu entrei nesse grande projeto, 

do qual participaram, por exemplo, a Beatriz Muniz de Souza, que já tinha publicado um livro 

sobre, o primeiro livro, praticamente, sobre evangélicos pentecostais, outros sociólogos e 

antropólogos. E, depois, entrou para esse grupo, também, o Antônio Flávio Pierucci, que tinha 

chegado...  

C. C. – Ele tinha feito Teologia ou Filosofia? 

R. P. – Ele tinha chegado de Roma, onde ele fez Teologia na Universidade Gregoriana. E chegando 

em São Paulo, ele tinha completado um curso de Filosofia, porque naquela época, para você fazer 

Teologia, antes, tinha que fazer três anos de Filosofia, então ele tinha três anos de Filosofia, fez 
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um quarto ano, se formou em Filosofia e entrou no mestrado, no recém criado, de Ciências Sociais 

da PUS de São Paulo.  

C. C. – Mas isso depois de já ter entrado no CEBRAP.  

R. P. – Isso, mais ou menos concomitantemente, porque...  

C. C. – Como foi a conversão dele para Ciências Sociais?  

R. P. – Então. Porque... Ele entrou porque... Eu o conheci... Eu era amigo de um funcionário da 

editora Brasiliense, o Cláudio Trevisan, que, infelizmente, já falecido, faleceu muito jovem, e era 

aniversário do Cláudio e eu fui ao aniversário. Lá eu conheci o Flávio, que era amigo de um irmão 

do Cláudio. E ele, conversa vai, conversa vem, ele me disse: “Eu estou procurando emprego”. 

Falei: “Mas o que é que você quer fazer na vida?” – “Qualquer coisa. Eu preciso arranjar emprego. 

Eu estou... Minha formação é em Ciências Humanas, mas eu não estou pensando em dar aula. 

Estou querendo alguma coisa mais prática”, tal, tal, tal, tal. Aí eu disse... perguntei a ele se ele 

tinha familiaridade com o catolicismo, ele disse que tinha toda familiaridade. Eu falei: “Sabe 

latim?” Ele disse: “Sim. Estudei quatro anos, fazendo todas as provas em latim”. Era um alguém 

que o Procópio estava procurando para fazer parte desse projeto. Eu falei para ele: “Então, você 

vá lá no CEBRAP e fale com o professor Procópio, porque ele está procurando alguém que tenha 

esse perfil”. Então aí ele foi e já acertou tudo. Acertou isso, acertou a história de ir para a PUC, 

porque havia uma relação forte entre o programa de pós-graduação da PUC e o CEBRAP. Porque 

a Carmem Junqueira, que foi a criadora do programa, ela não era do CEBRAP, porque ela era 

tempo integral na PUC, mas ela era muito ligada ao Procópio, muito ligado a Fernando Henrique, 

muito ligada a todo esse grupo do CEBRAP, então havia uma relação forte. Inclusive, muitas 

pessoas do CEBRAP voltaram a dar aula, pessoas que tinham sido aposentadas, ou não, voltaram 

a dar aula no programa da PUC, entre os quais o próprio Bolívar Lamounier, que tinha sido 
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aposentado, vai para a PUC. Depois eu também vou para a PUC. E outras pessoas também. 

Florestan, Octavio Ianni. Todo mundo começa... Então havia essa relação de origem, praticamente. 

C. C. – No projeto, esse de religião, a tua inserção era como? Você era calculista estatístico, ou 

não?  

R. P. – Não. Nesse não.  

C. C. – Você já pegou uma... uma religião.  

R. P. – Nesse eu não era calculista, não. Esse projeto, na verdade, era um projeto de estudo 

bibliográfico. Nossas fontes... Nós tínhamos duas fontes. Três fontes, na verdade. As fontes 

principais eram fontes bibliográficas. A produção era pequena, ainda, naquele tempo. É fácil 

imaginar. Porque a pós-graduação tal como existe hoje, ela começa ali em 1971. Começou um 

pouco antes no Rio e em Pernambuco, na nossa área; mas com dois programas. Quer dizer, é a 

partir de 1971 que a coisa começa a se desenvolver, com a produção de teses e a criação de revistas, 

tal. Então a produção, na verdade, era uma produção pequena. Além da produção internacional. 
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Então uma coisa era fazer um balanço de toda a literatura sobre as diferentes religiões – havia já 

um crescimento forte dos evangélicos, também já havia uma presença grande da Umbanda...  

C. C. – Eu estou lembrando de que ano é o artigo... como é? Duas respostas à aflição.  

R. P. – Ah. Do Peter Fry?  

C. C. – Isso.  

R. P. – É desse período. É desse período. É do começo de 1970, quando ele vai para... vai dar um 

curso no Pará, na Universidade do Pará, em Belém, e lá ele escreve esse artigo.  

C. C. – Eram fenômenos – que eu me lembre do artigo, que eu li há muito tempo – fenômenos 

razoavelmente novos para as Ciências Sociais.  

R. P. – Sim. Para você ter uma ideia. Aqui nesse tempo não existia nem sequer... nem se falava 

em Teologia da Libertação. Quer dizer, se falava numa igreja engajada, numa igreja progressista, 

mas não havia, ainda, uma definição tão clara, em termos doutrinários, por parte da Igreja.  

C. C. – O livro da Yvonne Maggie, eu acho que é em 1975 que sai, o Guerra de Orixá.   

R. P. – A guerra de orixás. É.  

C. C. – Quer dizer, no início do ano 1970, ainda era um terreno a ser explorado, quando você 

estava envolvido.  

R. P. – Sim. A coisa estava começando. Então o que existia é isso. Outra coisa. A gente queria... 

O Procópio queria muito saber como é que a modernização da Igreja, como é que ela se dava em 

termos de mensagem. Quer dizer, como é que o processo de secularização mudava a orientação 

que a Igreja Católica fornecia aos seus fiéis. E ele queria saber também, qual era a imagem que a 

sociedade culta tinha das eventuais mudanças da Igreja. Então, para isso, nós escolhemos duas 

fontes (depois de fazer muita pesquisa): uma fonte era estudar os editoriais do jornal O Estado de 

São Paulo, que era muito interessado em religião, e pelo menos uma vez por semana, saia um 

editorial falando da Igreja. Isso era um... digamos um... uma segunda fonte. E a outra fonte era 

estudar uma coisa mais ligada à orientação diária, doméstica, domiciliar, familiar, coisa e tal. E 

nós escolhemos... Como a gente queria ver isso no tempo, nós escolhemos fazer um estudo da 

Família Cristã, que era uma família editada e é editada até hoje pelas irmãs Paulinas, e que é uma 
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revista que procura orientar o que as pessoas podem fazer ou não podem, devem, não devem. Isso 

deu origem a minha... Minha dissertação de mestrado é sobre isso. 

C. C. – Mensagem católica e mudança social no Brasil. 1940 a 1971. Aí você pega três décadas. 

R. P. – E aí eu pego três décadas.  

C. C. – O mestrado. Você entra em 1971 logo?  

R. P. – Sim, 1971. Na primeira turma.  

C. C. – Você falou que já era a primeira turma no sistema novo da USP. O que é o sistema novo? 

A mudança consistia em quê?  

R. P. – Olha, até 1970... Até 1968, 69, o catedrático... Existia a cátedra. O catedrático escolhia os 

seus assistentes, os contratava e os demitia ao bel-prazer. A não ser... Não podia demitir os livres 

docentes, que eram aqueles que prestaram concurso de cátedra, foram aprovados, mas não tiveram 

o cargo porque não passaram em primeiro lugar, então, ficaram em segundo. Para não ficar 

submetido ao poder do catedrático e poder até ser demitido, eles ganhavam o título de livre 

docentes e um cargo definitivo; quer dizer, eles também ganhavam um contrato...  

C. C. – Estabilidade.  

R. P. – De estabilidade. Com a reforma, a cátedra foi dissolvida, a contratação passou a ser feita 

por concurso; primeiro por um concurso informal e depois por um concurso que era ratificado por 

um concurso formalizado. Mas a pós-graduação, na verdade, quem fazia era quem o catedrático 

achava que tinha futuro na carreira, alguém que tinha talento, que tinha predisposição. E o que é 

que consistia, na verdade? Você era escolhido para fazer... para fazer primeiro um mestrado. Não 

tinha disciplina, não tinha nada disso. Você, simplesmente, ia fazer um trabalho. Alguns desses 

trabalhos se tornaram até clássicos em suas áreas. Por exemplo, o trabalho da Gioconda Mussolini 

sobre os índios lá do litoral norte, o trabalho de mestrado do Martins, José de Souza Martins, sobre 

o conde Matarazzo e a instalação da Indústria Reunida Francesco Matarazzo. E depois, se o aluno 

ia bem, se ele fazia o mestrado, podia fazer o doutorado. Para fazer o doutorado, tinha que fazer 

uma tese e uma tese subsidiária, chamada, uma pequena tese... Era o modelo francês. Que depois 

foi substituída pelo doutorado de estado. Então, as pessoas se inscreviam – isso com o beneplácito 

do orientador, que era na verdade o chefe da cadeira, o catedrático –, e não tinha prazo; quer dizer, 

você podia levar dez, vinte, trinta, quarenta anos, cinquenta anos, para fazer um doutorado. Não 
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tinha prazo nenhum. Isso mudou completamente em 1971. A partir daí você tinha os créditos, que 

consistiam em disciplinas, atividades práticas e a tese, ou a dissertação, no caso do mestrado. Então 

é isso que a gente chama de regime novo. Que é o regime que existe até hoje e que é mais baseado, 

na época, no modelo americano do que no modelo francês, que foi o anterior. 

C. C. – Sim. A sua orientadora foi Aparecida Joly Gouveia.  

R. P. – Joly Gouveia.  

C. C. – Ela era da área de Sociologia da Educação?  

R. P. – Ela era da área de Sociologia da Educação mas ela era a responsável pelas disciplinas de 

Metodologia. E como, naquela época, eu tinha uma formação já bastante forte em metodologia 

quantitativa, porque tinha toda aquela experiência dos projetos e de estudar estatística, coisa e tal, 

e de estudar coisas computacionais, assim por diante, eu fui fazer com Aparecida, que foi minha 

orientadora no mestrado e no doutorado; que, digamos, que era a minha orientadora... 

metodológica, digamos, mas a orientação substantiva, evidentemente, vinha de outros lugares; por 

exemplo, o meu mestrado era um mestrado sobre religião. O núcleo.  

C. C. – Mas o Cândido Procópio continuava uma pessoa influente nesse momento, no mestrado?  

R. P. – Sim. Sim, sim.  

C. C. – Quer dizer, você fazia o mestrado, trabalhava no CEBRAP como pesquisador, dava aula 

na PUC... Isso tudo ao mesmo tempo?  

R. P. – Sim. Também dava aula em Santo André e também dava aula no curso Objetivo. [riso] E 

todo ano, todo semestre, ia lá na USP fazer a minha... trancar a minha matrícula no curso de... de... 

C. C. – Veterinária.  

R. P. – De Veterinária. E meu pai, sempre muito ansioso para que eu terminasse o curso de 

Veterinária, porque o pessoal do interior, ninguém tinha a menor ideia de para que é que servia 

fazer Ciências Sociais; então ele ia ficar contente quando eu, realmente, terminasse o curso de 

veterinária. Coisa que infelizmente nunca... ou felizmente, nunca terminei. Mas aí eu faço o 

mestrado nessa área, tendo Aparecida, evidentemente, como minha orientadora pro forma, e uma 

orientadora brava, que me mantinha na linha, e depois eu faço o doutorado sobre... naquele outro 
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projeto, que era o projeto de desenvolvimento e emprego e desemprego, que eu faço uma tese, que 

é publicada com o nome de O trabalhador por conta própria sob o capital.  

C. C. – Mas um pouquinho antes ainda de entrar no doutorado. Tem um livro do Cândido Procópio, 

Católicos, Protestantes e Espíritas, em 1973, e aí você...  

R. P. – Que é um dos subprodutos da pesquisa de religião.  

C. C. – Sim. Mas a sua parte é sobre os kardecistas e umbandistas. Você foi... 

R. P. – Então. Para escrever... Sim. É que para escrever o relatório...  

C. C. – Você estudava no mestrado os católicos...  

R. P. – Para fazer esse relatório que virou o livro, a gente teve que fazer uma divisão de trabalho. 

Então alguns foram escrever a parte de católicos, outros... a Beatriz ficou com a parte dos 

protestantes e eu fiquei com a parte dos afro-brasileiros.  

C. C. – E espíritas também?  

R. P. – Espíritas também. Porque na época, do ponto de vista da teoria do Procópio de que havia 

um gradiente e que... É isso que funciona até hoje. De que um centro espírita ou um terreiro de 

Umbanda, ele pode ser mais kardecista... mais próximo do Kardecismo ou mais distante, pode ter 

mais influência africana, digamos afro-brasileira baiana, do que um centro espírita, então, por 

causa disso, o espiritismo e umbanda eram tratados juntos. 

C. C. – Qual era a tua formação religiosa, da sua família? 

R. P. – A minha família era católica, porque, no interior, todo mundo era católico. Havia duas 

outras igrejas, uma igreja batista, que era de origem... que não fazia adeptos, eram poucas famílias 

de antigos colonos, antigas famílias de lavradores, e havia uma igreja pentecostal, Congregação 

Cristã no Brasil, pequena, mas também de pouca visibilidade. A maioria, sim, noventa e oito por 

cento, sei lá quanto, era de católicos. E a minha família sempre foi católica. Mas sempre foi aquele 

tipo de católico que não vai à igreja. Vai à igreja quando batiza alguém. Quando casa, quando 
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batiza e quando morre. Então, não eram... Era uma família... Como até hoje, grande parte da minha 

família é esse tipo de católico, um católico tradicional...  

C. C. – Mas e você?  

R. P. – Eu também. Eu ia à igreja muito de vez em quando. 

C. C. – Mas e depois, já adulto, estudando? 

R. P. – Não. Aí não ia mais à igreja. Não.  

C. C. – Virou materialista?  

R. P. – Não. Aí a gente... Não. A gente já achava que a religião era o ópio do povo. Mas na época, 

o Procópio, ele tinha uma ideia muito interessante, porque ele achava que a religião tinha as suas 

vantagens. Então, nessa época em que surgiu aquilo que ele chamou de catolicismo internalizado, 

era uma religião muito atuante em certos setores populares da sociedade, sobretudo no Nordeste, 

onde a religião dava cursos de... cursos de alfabetização de adultos, fazia campanhas de 

regularização de carteira de trabalho; quer dizer, havia um processo... uma proposta de inclusão, 

que estava muito presente nesse tipo de religiosidade. Que não era geral. Alguns bispos eram 

responsáveis por isso. O mais famoso de todos eles eu acho que foi dom Hélder Câmara, na região 

de Pernambuco. Outros também. Mas São Paulo, na época, não tinha... O bispo de São Paulo não 

tinha nenhuma atuação nesse sentido. Mas a gente encontrava em outras... em várias... A gente até 

fazia muitas viagens, para assistir à atuação desses bispos, desses padres; fomos à Bahia, fomos 

ao Pará, fomos ao Ceará, fomos ao Rio Grande do Sul, tudo isso como parte desse projeto do 

Procópio. Então esse livro é na verdade um relatório de pesquisa, que foi feito para prestar contas 

à Fundação Ford e depois foi publicado.  

C. C. – E terminou aí o projeto? Ou continuou? 

R. P. – Não. Esse projeto continuou dando outros frutos: muito artigo, muita... e assim por diante. 

Eu, nessa época, terminado esse relatório, eu fui trabalhar. Eu fiquei mais empenhado no projeto 
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que tratava da discussão da questão do  trabalho, porque meu doutorado estava caminhando nesse 

sentido.  

C. C. – Pois é. Por que, no doutorado, você mudou de tema? Saiu da religião e foi para o mercado 

informal de trabalho? 

R. P. – Porque eu era um pesquisador assalariado subalterno. Eu tinha que trabalhar no projeto que 

me mandassem. [riso] Então eu fui alocado. De repente eu estava  trabalhando com Procópio, aí o 

Fernando Henrique disse: “Não. Dá o Reginaldo para trabalhar com a gente, agora”. Então, aí eu 

saio desse grupo e vou trabalhar com outro grupo. Mas, por exemplo, o Flávio, que trabalhava com 

o Procópio, fez, e trabalhou muitos anos depois, seguidamente, com Procópio –, fez uma 

dissertação de mestrado sobre... que era da área de demografia, de um outro projeto do CEBRAP, 

[em] que ele trabalhava a questão do controle da natalidade, como é que a igreja trabalhava a 
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questão da natalidade e como é que isso era operado, no nível da orientação da conduta, pelos 

vigários, pelos padres, nos confessionários, assim por diante.  

C. C. – Então, no CEBRAP tinha os... vamos dizer os cardeais, que determinavam.  

R. P. – Ah, sim. Sempre.  

C. C. – Como era o ambiente nesse início? Você ficou até 1976. Como era trabalhar no?...  

R. P. – Eu fiquei até 1976. Mas depois eu fiquei mais. Voltei e tal.  

C. C. – Como era trabalhar no CEBRAP nessa época?  

R. P. – Então. Bom. O clima era ótimo. Era muito bom, porque todos queriam que a gente 

aprendesse.  

C. C. – Bom. Tinha grandes professores. 

R. P. – É. 

C. C. – Mas que foram...  

R. P. – Que perderam seus alunos, que perderam seus discípulos. 

C. C. – Foram cassados, aposentados.  

R. P. – Que de repente... Exatamente. Perderam o seu lugar de professor. Então o CEBRAP foi 

uma forma deles se reencontrem, também, como formadores de gente. Então você tinha grupos até 

que disputavam os estagiários. Você, inclusive, tinha grande liberdade de trabalhar no projeto. 

Quer dizer, te convidavam para trabalhar no projeto; mas, se aquilo não era... (Tinha uma coisa 

muito importante no Cebrap, que era apelidado de “mesão”. Uma vez por semana, se não me 

engano, quinta-feira à tarde, o staff inteiro se reunia. Todos. Desde o presidente do CEBRAP... 

Sempre, eles se revezavam, ou era o Procópio ou era Fernando Henrique. Eles ficavam mais ou 

menos se revezando. Desde o presidente até o estagiário que entrou, todo mundo era obrigado a 

participar.  

C. C. – Cabia no mesão ou não? Ficavam... [riso]  

R. P. – Não. A mesa era maior, bem maior, muito maior que essa. Mas a sala era bastante grande, 

então tinha a primeira fila – dos cardeais [risos] – e, depois, várias filas de cadeiras. Sempre era 
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apresentado um paper, que era lido antes da reunião, obrigatoriamente. Pelo menos uma semana 

antes, esse paper era distribuído. 

C. C. – Era a discussão de um texto. 

R. P. – Era sempre a discussão de um trabalho escrito. Que foi dar origem às primeiras publicações 

do CEBRAP, quer dizer, os primeiros cadernos, antes de se criar a revista, houve os cadernos. E 

os cadernos, eles eram formados por alguns textos juntados desses seminários. E aí, no mesão, os 

cardeais pegavam muito pesado, então a gente tinha muito medo; quer dizer, quando chegava a 

vez da gente apresentar, a gente tinha que estar muito preparado.  

C. C. – Você lembra quando apresentou algum teu? 

R. P. – Ah. Muitas vezes. Muitas vezes, a gente apresentou. O que a gente apresentava? A gente 

apresentava resultados escritos do andamento da pesquisa na qual você trabalhava. Tinha gente 

que tinha pesquisa própria, que era o eu sozinho. Era o caso, por exemplo, do Giannotti. Giannotti 

tinha o projeto dele, então ele apresentava alguma coisa referente ao projeto dele. Depois chega... 

Não na primeira turma, mas depois, porque também o CEBRAP vai mudando um pouco. Aí chega 

Chico de Oliveira, que vai trabalhar integrado com a gente, tal, tal, tal; mas, também, tem uma 

certa posição, que lhe permite ter seus projetos individuais. E aí ele faz os seus textos mais 

importantes, que são apresentados no mesão. Os textos do Giannotti também, que depois viraram 

livros, também foram apresentados no mesão. E, além disso, existia o convite a pessoas de fora do 

CEBRAP. Eu me lembro, por exemplo... de quem, do Rio de Janeiro, apresentando projetos no 

mesão? Da Alice, da Alicinha. Eu me lembro quando ela apresentou o resultado da pesquisa dela. 

Também... É, mais gente, que, agora, me escapa. Mas alguém deve ter contato para você, ao longo 

desse projeto aqui, que esteve apresentando alguma coisa no CEBRAP. Vinha gente da Bahia, 

vinha gente do Rio Grande do Sul. Era um centro de interlocução, que falava muito pouco com a 

USP. Quer dizer, havia uma certa separação. Uma coisa era o CEBRAP, outra coisa era o 

Departamento... na época, era o Departamento de Sociologia, que reunia as três. Com o tempo, 

depois, houve uma aproximação. Por exemplo, depois de um certo tempo, entraram para o 

CEBRAP, também, o Francisco Weffort, que era da USP, não era do CEBRAP. E outros. O 

Leôncio Martins participou algumas vezes com apresentação de trabalho, com participação de 

projeto. Ele não era do CEBRAP, ele era da USP. Mas havia uma certa... um certo mal-estar, 

sobretudo porque o predomínio básico, teórico, desse período, era o marxismo, então havia uma 

certa incompatibilidade entre o marxismo que era, digamos, digerido no CEBRAP e aquele que 

era apresentado na USP, onde prevalecia uma ligação mais forte com o marxismo estruturalista 
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francês. Então você tinha, por exemplo, um marxista famoso da USP na época, que era o Luiz 

Pereira, que nunca botou o pé no CEBRAP. 

C. C. – E o marxismo no CEBRAP era como,  comparado com o da USP?  

R. P. – Do CEBRAP? Ah. Era muito... Era um marxismo muito voltado para a realidade social 

latino-americana, querendo, digamos, encontrar também soluções, quer dizer, encontrar saídas. E 

você, também, tinha uma grande tolerância, porque o Procópio, por exemplo, nunca foi marxista. 

Ele era weberiano.  

C. C. – É, mas tinha uma tradição weberiana. Esse estudo de religião tinha uma, vamos dizer, uma 

tradição weberiana.  

R. P. – Sim. Outra pessoa que tinha uma grande... que tinha uma formação pesada em Weber era 

o Juarez Brandão Lopes, que também trabalhava com o grupo, digamos assim, mais de tendência 

marxista. 

C. C. – O Antônio Flávio Pierucci, também, vai ser weberiano.  

R. P. – É, por exemplo, os jovens, nós que éramos mais jovens, a gente sempre tinha pé em duas, 

três canoas, porque trabalhava nesse projeto aqui, você tinha que ler muito Weber, lá você tinha 

que ler Durkheim, lá você tinha que ler... E se lia muito Marx naquele tempo, não só no CEBRAP, 

mas também na USP, porque era um paradigma, praticamente, dominante; com muitas variações, 

com muitas versões, com muitas correntes e tal. Mas a base ainda era Marx. E numa época em que 

a gente não podia ter esse tipo de literatura em casa. Eu me lembro que teve uma época em que 

todo mundo do CEBRAP foi preso pela Operação Bandeirantes, pela Oban. Foi quando a coisa 

ficou pior para o Brasil. Logo depois da morte do Herzog, assim por diante. E aí... E o CEBRAP, 

todo, todo, todo... a cada dois, três dias, três ou quatro pessoas eram presas. Ficavam três, quatro 

dias presas, tal, tal, tal, eram liberadas. Daí prendiam mais três ou quatro. Assim por diante. 

Prenderam todas assim. E quem ajudava muito a gente nessa época era o senador... como ele 

chamava? – o senador que era ministro do Comércio... e que era o dono da Cobertores Paraíba?  

C. C. – Severo Gomes. 

R. P. – Severo Gomes. Severo Gomes, que era amigo de infância do Procópio, muito amigo do 

Fernando Henrique, muito amigo de outros. Então era ele e o cardeal dom Paulo Evaristo Arns. 
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Então, qualquer fim da tarde, tinha que telefonar para os dois: agora, tem o fulano, fulano e tal. 

Eles, um pouco, é que faziam a intermediação, para que a barra fosse...  

C. C. - Mais leve. 

R. P. – Mais leve. Chegou a ser muito pesada para alguns dos nossos colegas, que sofreram 

bastante na Operação Bandeirantes.  E... Por que eu estou dizendo isso?  

 C. C. – Não. Sobre o CEBRAP, como era o clima no CEBRAP.  

R. P. – Então. Então, tinha esse clima, um pouco esse clima heroico, de que a gente, na verdade, 

constituía... embora fôssemos jovens aprendizes, fazíamos parte de um grupo de resistência, que 

tinha muito prestígio internacional. Todos os grandes pesquisadores que vinham ao Brasil, para a 

universidade, faziam questão absoluta de ir para o CEBRAP, falar, participar, ouvir. A gente 

viajava muito, também, a convite das universidades. Inclusive, os jovens tinham que aprender, 

desde cedo, que tinha que enfrentar o mundo exterior. Então, tinha um pouco... E o CEBRAP tinha 

algumas regras de defesa também. Por exemplo, não podia ter... No CEBRAP, não podia ter 

mimeógrafo nem xerox. Nada copiador. Era para alguém não correr o risco de copiar coisas que 

pudessem, depois, ser usadas pela polícia da ditadura. E foi aí que a coisa complicou. Porque um 

colega nosso mandou para a França um envelope, um envelope com... não diria que seja material 

subversivo, era considerado, mas eram coisas referentes ao Brasil, descrições de situações sociais 

e econômicas que estavam acontecendo aqui, mas que eram coisas muito reservadas. E essa 

correspondência foi interceptada. E foi isso que deu origem a esse prende – prende, em que todo 

mundo do CEBRAP... 

C. C. – Ele mandou num envelope do CEBRAP ou alguma coisa assim?  

R. P. – É. Foi. Exatamente. Com carimbo, inclusive. [riso] E só depois, passado esse período, é 

que realmente o CEBRAP resolveu fundar a revista Novos Estudos. Porque durante muito tempo 

qualquer material impresso era ou podia servir de prova. Então existia essa ideia de que lá era uma 

escola, de que era uma escola... de que a gente era privilegiado, porque a gente era estudante, tinha 

um pequeno salário, a gente aprendia, os mestres estavam lá; ao mesmo tempo a gente estava na 
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USP, a gente estava na PUC. Então, era um ambiente, digamos, intelectualmente, muito 

estimulante; e politicamente, muito interessante também.  

C. C. – Você começa a dar aula na USP ainda antes de acabar o doutorado. 1976?  

R. P. – Sim. É. Eu fiz parte do primeiro... Eu entrei na Usp na primeira turma do regime novo. 

Depois eu defendi o mestrado e foi o primeiro mestrado defendido na USP, no regime novo, foi o 

meu, porque, evidentemente, eu... Todo mundo... Naquele tempo, não tinha pressa, você podia 

levar muito tempo para fazer; não tinha esse negócio da Capes, que tinha prazos, nada disso. Mas 

como eu tinha os projetos, eu trabalhava com projetos que tinham prazo, então, eu andava mais 

depressa. Então, eu fiz rapidamente o mestrado, em 1974, e no mesmo ano já saiu publicado pela... 

num caderno do CEBRAP, já num formato de livro, que era editado pela Brasiliense. E, naquele 

tempo, tinha uma coisa interessante, você terminava o mestrado, você não era desligado do 

programa, você continuava no programa. Todos os créditos feitos no mestrado contavam para o 

doutorado. 

C. C. – Continuava se entrasse no doutorado direto. 

R. P. – Não. Não tinha isso, não. Você entrava na pós-graduação. Aí você fazia o mestrado, depois 

fazia o doutorado, sem ter que fazer uma nova inscrição, uma nova competição, nada disso. Você 

ia direto. 

C. C. – Agora, seu doutorado foi curto para a época, que se demorava, às vezes, muito mais tempo. 

R. P. – Então, isso que eu estou dizendo. Eu fui, assim, campeão de velocidade em algumas coisas. 

Eu fui da primeira turma, fui o primeiro do mestrado, e eu fiz o primeiro doutorado no regime 

novo; mas, anos depois de mim, eu tenho colegas que defenderam doutorado que ainda eram 

inscritos no regime velho. Porque quando começou a pós-graduação nova, todo mundo que estava 

inscrito no regime velho tinha dez anos de prazo para entregar o doutorado, então eu tenho colegas 



 
 

21 

 

da mesma geração, que foram docentes comigo na USP, que fizeram tese ou na mesma época que 

eu ou depois de mim, mas que faziam pelo regime antigo. 

C. C. – Para entrar na USP no início de 1976.  

R. P. – Então. Mas aí... Isso que você perguntou. Eu terminei o... acho que em 1974, acho que eu 

termino meu mestrado, uma coisa assim... 1975... Não sei.  

C. C. – Foi em 1974.  

R. P. – 1974? E então. E aí abre um concurso para auxiliar de ensino. Que era uma coisa que existia 

na época... Porque a carreira era diferente: era auxiliar de ensino, que eram os que tinham mestrado, 

depois vinha o assistente... Não. Auxiliar de ensino era quem não tinha nada.  

C. C. – Assistente era o [com] mestrado.  

R. P. – O assistente é o que tinha mestrado.  

C. C. – E adjunto...  

R. P. – Não. Depois tinha o assistente doutor. Assistente doutor, quem tinha doutorado. Depois 

vinha o adjunto e depois o titular. Então, houve um concurso com duas vagas para professor... para 

auxiliar de ensino. Eu prestei esse concurso. Passamos eu e uma outra menina, que acabou 

desistindo porque ela já era professora da Economia, da FEA, e a FEA, quando ela entrou no 

Departamento de Sociologia, ela era professora de seis horas/aula por semana, e a FEA, 

imediatamente, ofereceu para ela 24 horas. Que para mim foi ótimo, porque os nossos contratos 

seriam de seis horas; e como ela desistiu, e só havia dois aprovados, eu pude assumir logo de cara 

um contrato de 24 horas por semana, que a gente chamava de turno completo; que me permitia 

continuar no CEBRAP, continuar na PUC, onde eu já trabalhava na pós-graduação, como uma 

espécie de assistente. E tive que desistir de outras coisas. Por exemplo, eu saí da Faculdade 

Objetivo, que, nessa época, era uma faculdade que rendia um bom salário. Então depois é que eu 

entro... Uma vez entrando na USP, eu recebi minha primeira bolsa de pesquisa do CNPq. Foi muito 

bom para o CEBRAP, porque o projeto eu fazia no CEBRAP, mas a CEBRAP não tinha que me 

pagar mais, porque eu, agora, trazia dinheiro para o CEBRAP. Porque o CEBRAP tinha muito 

isso. Se você pudesse encontrar outros meios de pagamento, isso era bom para o orçamento do 

CEBRAP. Então, eu continuava no CEBRAP, mas como bolsista do CNPq. Eu sou o mais antigo 
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bolsista do CNPq, com uma bolsa jamais interrompida, de todas as áreas. Quer dizer, se existisse 

aposenta... 

C. C. – Nossa. Já era essa bolsa de produtividade?  

R. P. – Não chamava assim. Chamava bolsa de pesquisa Pq. Depois, quando quiseram taxar essa 

bolsa, botar um imposto em cima dela, é que mudaram. Dizendo que era trabalho e que, portanto, 

devia ser... Aí foi que o CNPq botou isso como se fosse um prêmio, que não fosse... Para que fosse 

diferente de trabalho, chamou de bolsa de produtividade em pesquisa. Mas é a mesma bolsa. 

Então... Que eu tenho desde 70... sei lá, 1974 ou 5, por aí. Logo que eu entrei na USP, como eu já 

tinha uma base universitária, eu podia concorrer a esse concurso.  

C. C. – E você começa dando aula de quê, na USP?  

R. P. – Eu começo dando aula... A USP tinha o seguinte sistema. Você tinha que dar uma matéria 

obrigatória, um semestre, e no semestre seguinte você escolhia a matéria que você quisesse, mesmo 

aqueles que tinham só mestrado. Então, num semestre, eu dava aula de métodos e técnicas de 

pesquisa, junto com Aparecida, que era minha orientadora, e junto com Oracy Nogueira, que 

também era da cadeira de metodologia. Aparecida dava aula de metodologia quantitativa e o Oracy 

dava aula de metodologia qualitativa. 

C. C. – Mas você dava junto, dividindo o curso?  

R. P. – Trabalhava com eles. É.  

C. C. – E como era trabalhar com eles?  

R. P. – Era assim, por exemplo, o Oracy entrava, dava uma hora de aula, uma hora de aula 

expositiva; depois, essa turma era dividida em três ou quatro, dependendo do tamanho da sala, era 

dividida, e cada assistente ia trabalhar; então, trabalhávamos, na parte qualitativa, por exemplo, 

trabalhamos eu, o Douglas Teixeira Monteiro... 

C. C. – Que morreu muito novo.  

R. P. – Muito novo. De acidente. De acidente, a serviço da Capes. Não é? – Foi. No Recife, 

atropelado. Ele tinha acabado de defender o doutorado dele, com a tese clássica dele, hoje, sobre 

os errantes do novo século. E Heloisa Martins, que também é dessa geração. E mais alguém, que 

agora eu não me lembro. Então eu trabalhava um semestre com esse grupo. Ou trabalhava com 
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Aparecida... Porque a gente tinha que dar oito horas de aula. E a USP tem... está em regime diurno 

e noturno, então podia trabalhar, na mesma disciplina, duas vezes. No semestre seguinte, eu podia 

propor a minha própria disciplina; e aí foi que eu comecei a ensinar Sociologia da religião. Que já 

se juntava com as coisas que eu fazia no CEBRAP.  

C. C. – Quer dizer, mesmo fazendo o doutorado lá sobre o mercado de trabalho informal e tal, 

você estava já... 

R. P. – Sim. Mesmo fazendo. Porque era uma forma, também, de ocupar lugar, de... enfim, de 

mostrar alguma especialidade, enfim. E eu não tinha nada produzido, não tinha produzido nada 

ainda em Sociologia do trabalho e desenvolvimento. Tinha produzido a tese anterior, a dissertação 

anterior, que era sobre religião. Então, por isso que a minha disciplina era mais sobre isso.  

C. C. – Quem, nessa época, produzia, que você conversava mais sobre o tema? Ou você ficava 

muito sozinho?  

R. P. – Qual tema?  

C. C. – Religião.  

R. P. – Ah bom. Aí tinha o pessoal da PUC e o pessoal da USP, que eram os meus colegas, e os 

professores.  

C. C. – Alba Zaluar já tinha defendido o mestrado, o Catolicismo Popular? 

R. P. – A Alba Zaluar é mais ou menos da minha turma. E ela veio algumas vezes ao CEBRAP. 

Mas eu não... 

C. C. – O Brandão, o Carlos Rodrigues Brandão.  

R. P. – É. O Carlos Rodrigues Brandão. Mas a gente tinha pouca interlocução com eles. A gente 

conversava mais com o pessoal da Maria Isaura. Eu. O pessoal da Maria Isaura, que há muito 

tempo vinha fazendo um certo tipo de Sociologia da religião, mais voltada para o estudo da religião 

no meio rural e religião... Bom, é claro, tudo em decorrência da tese dela, que foi sobre 

messianismo. Mas também conversava com o pessoal da PUC, que tinha Maria Helena Concone, 

Josildeth Consorte, que eram todos ex-orientandos do Procópio, então tinha uma certa rede. E, 

também, a gente conversava com o pessoal de outros lugares. Da Bahia, sobretudo. Até, depois, 
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eu tive a Inaiá, que está na sua pesquisa, ela veio para São Paulo e faz doutorado comigo. Logo, 

alguns anos depois. Mas a gente é mais ou menos da mesma geração.  

C. C. – Agora, eu queria lhe perguntar sobre o Instituto Data Folha, que começa, e você está 

envolvido na criação, na coordenação?  

R. P. – Então, começa assim: De repente, você tinha um grande movimento, um grande movimento 

sindical no ABC e com o surgimento das lideranças, que depois vieram ser lideranças políticas. É 

o caso do Lula, especialmente. Mas havia outros. O Lula, o Djalma, um monte de sindicalista. 

Muitos fizeram carreira. E inclusive uma tia minha, que era da minha idade, que militava em 

Santos, porque a família do meu pai se mudou para Santos, ela era diretora de escola e ela foi 

presidente da Associação dos Diretores das Escolas, que depois virou um sindicato, ela foi 

presidente, e ela militou muito nessa atividade de associação; que fez com que depois ela entrasse 

para o PT, fosse escolhida para ser secretária de educação em Santos; depois, ela se elegeu 

deputada... vereadora, foi a vereadora mais votada, aí ela foi presidente da Câmara de Santos, e 

depois ela virou deputada estadual, durante muitos mandatos; depois, finalmente, deputada federal. 

E morreu faz um ano, um ano e pouco. Então a gente ia muito para Santo André, para acompanhar 

os grandes comícios, as grandes concentrações, em que o Lula já era a grande estrela. E nesse 

período, é um período muito conturbado, porque você tem a igreja nessa história toda, você tem a 

igreja com as Comunidades Eclesiais de Base. Tudo isso já é um outro capítulo, que não estava no 

começo do CEBRAP, está na metade. Tem as Comunidades Eclesiais de Base e você tem, 

digamos, a igreja dando uma espécie de guarida, também, ao movimento sindical, nesse período; 

inclusive o bispo de São Bernardo do Campo, que um pouco que servia de guarda-chuva, 



 
 

25 

 

principalmente... Depois ele se transformou num bispo muito reacionário; mas, naquele período, 

ele era um bispo da chamada linha progressista.  

C. C. – Mas você era ligado ao PT ou não? 

R. P. – Eu era filiado ao PT, sim.  

C. C. – Desde o início? 

R. P. – Desde o início. Desde o começo.  

C. C. – Existia muita discussão na época –, eu me lembro, eu estava na faculdade, ainda na 

graduação –, se devia criar um partido ou se unir numa frente. Então, por exemplo, o Partido 

Comunista, juntar com o PMDB, era frente, e não um partido...  

R. P. – É. Era um partido mas era uma frente mesmo, porque você tinha...  

C. C. – Embora o PT tivesse várias divisões, facções. 

R. P. – Você tinha muitas facções. Inclusive, eu tinha muitos amigos, muitos colegas que eram... 

que participavam de reuniões das quais eu não participava, e vice-versa,. O pessoal da Libelu, por 

exemplo. Eu tinha muitos amigos da Libelu. 

C.C – Trotskistas... 

R. P. – Mas eu nunca participei. Então... Aí chega 1982. Chega 1982 e Lula é... sai candidato. 

C. C. – É... 10% dos votos... 

R.P. – Sai candidato, sem dinheiro, sem nenhum dinheiro. E, nessa época, eu já entendia muito de 

pesquisa, tinha feito muito curso de amostragem com a Eunice Pinho, na Faculdade de Saúde 

Pública, já tinha dado muito curso pelo Brasil afora sobre amostragem, tinha escrito livro sobre 

amostragem. E eu participava do comitê do Lula, que era ali na rua Conselheiro Carrão, que fica 

aqui na Bela Vista. E, então, a gente tinha muita curiosidade em saber... Porque a gente desconfiava 

que as pesquisas que, na época, eram feitas pelo... na época era o Gallup e... outro, que existe até 

hoje, instituto importante, que existe até hoje... o Ibope. E acho que, basicamente, os dois. Mas a 

gente não confiava muito, porque eram pesquisas de partidos... de partidos burgueses. Aquelas 

coisas todas. Então, eu surgi com a ideia de que a gente devia montar um grupo de pesquisa dentro 

do comitê. Tudo na base, assim, de arrumar gente que trabalhasse voluntariamente. Mas como eu 
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já tinha sido professor de muita gente, coisa e tal, nesse período, e conhecia todo mundo que 

trabalhava nas universidades, montamos uma rede, pegando, por exemplo, todas as faculdades da 

Unesp... Porque em todo lugar tinha gente do PT, assim como tinha gente do MDB, na época. Aí 

eu tinha que desenvolver, digamos, um projeto que fosse viável. Aí cheguei a um modelo de 

projeto. Isso, na época, eu sabia bastante matemática, então tinha muita fundamentação estatística. 

Coisa que eu não sei mais, porque isso se apagou no meu passado. Então montamos um modelo e 

fizemos, conseguimos articular uma rede no estado inteiro de São Paulo, fizemos a pesquisa e aí 

tinha que fazer a apresentação dos resultados. E os resultados foram muito mal recebidos, porque 

os resultados mostraram que nossos dados batiam com os dados dos outros institutos, dos 

institutos, enfim, que operavam no mercado. E o Lula ocupava o quarto lugar.  

C. C. – É. Teve 10% de votos.  

R. P. – Quarto lugar. E aí foi um... Você não pode imaginar o que foi essa reunião de apresentação. 

Algumas pessoas... 

 C. C. – Como é que foi?  

R. P. – O Lula achou que eu estava certo. Lula disse: “Não. O companheiro está certo. Nós temos 

é que mudar. Nós é que temos que mudar, e não ficar pensando que a pesquisa está errada”. Mas 
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tinha colegas, tinha outros companheiros que achavam que eu estava fazendo o jogo da... o jogo 

do...  

C. C. – Da direita. Da burguesia. 

R. P. – O jogo da direita. E como eu tinha essa ligação com o CEBRAP... 

C. C. – Mas por que achavam?  

R. P. - E Fernando Henrique era...  

C. C. – Sim. Estava no PMDB. 

R. P. – Estava no PMDB... Na época chamava MDB? Acho que ainda chamava...  

C. C. – Não. Já era...  

R. P. –Não me lembro mais. 1982? 

C. C. – Em 1982 já era PMDB. Já tinha sido candidato a senador em 1978.. 

R. P. – PMDB. É. Tinha gente que achava que eu estava ali infiltrado, coisa e tal. Enfim, decidiu-

se que não íamos fazer pesquisa coisa nenhuma.  

C. C. – Mas isso passava... você está mencionando nessa reunião – passava pela metodologia em 

si? Porque eu me lembro também, estou tentando lembrar que na faculdade lia textos. O Bourdieu, 

se não me engano, “opinião pública não existe”; Michel Thiollent ... [Inaudível] essa ideia de 

opinião pública. Era por aí? Ou era pelo resultado político, que foi mal recebido por alguns 

políticos. 

R. P. – Sim. O resultado... Quer dizer, era pelo resultado. Mal recebido, pelo resultado político, 

porque todo mundo acreditava que o Lula estava lá na frente, estava para ganhar. Quer dizer, todo 

mundo tinha uma ideia muito distorcida do que era a realidade eleitoral da época. [riso] Mas tinha 

alguns colegas que achavam que isso era, digamos, uma... um desvio de formação política, porque 

a opinião pública não existe. Isso vai dar origem a uma outra história. E tínhamos a nossa filósofa 
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de plantão, que era a Marilena Chauí, que detestava essa ideia de pesquisa, ela achava isso o fim 

do mundo. E... Enfim, o meu...  

C. C. – Ela estava presente nessa apresentação?  

R. P. – Claro. Ela estava sentada à mesa, no lugar mais importante. E eu sei que meu... [riso] Durou 

pouco essa brincadeira. 

C. C. – Eu me lembro dela muito, nessa primeira eleição, a crítica ao voto útil.  

R. P. – Sim, sim, me lembro. Me lembro. Ela era muito atuante, nesse período, e era muito ouvida 

pelo Lula. Eu sei que a coisa... Resolvemos não fazer mais. Pronto. Vamos gastar o nosso tempo 

indo de casa em casa, não para perguntar em quem você vai votar, mas para insistir com a pessoa 

para que votasse certo. Era essa a ideia. 

C. C. – Consciência de classe.  

R. P. – É. Essa foi a ideia que ganhou, que venceu. [riso] E eu me submeti, evidentemente. Mas aí 

a Folha de São Paulo queria fazer pesquisas que fossem rápidas, que fossem muito rápidas, porque 

os institutos levavam 15 dias, 20 dias para colher, para fazer a coleta do material; e no meu modelo, 

isso era feito em um dia. E o seu Frias, que era o publisher da Folha, chamou Vilmar Farias, disse: 

“Vilmar, eu queria... Você não quer bolar uma pesquisa para a gente, para a gente fazer? Mas que 

seja uma coisa super-rápida, coisa e tal, assim: pá...” O Vilmar falou assim: “Olha. Eu não me 

atreveria a tanto. Mas eu tenho um colega bem atrevido, que eu acho que topa. Que é o Reginaldo 

Prandi”. “Fala para ele vir conversar comigo”. Aí eu fui conversar com seu Frias. E a Folha lançou 

logo, quinze dias depois, a primeira pesquisa de opinião feita nesse modelo. E aí foi, e aí começa. 

E era uma coisa que não era Data Folha, era uma pesquisa, pesquisa da Folha. E como ela não 

tinha uma base formal, quer dizer, tudo tinha que ser muito bem explicadinho. Então, sempre tinha 

um box enorme que eu escrevia explicando toda a metodologia. E aí eu comecei a divulgar dois 

conceitos, que nunca foram, no Brasil, divulgados, que era o conceito de margem de erro e de 

intervalo de confiança. E aí compra uma puta briga com os institutos de pesquisa, que não queriam 

saber dessa história de flutuação amostral. Porque como eles faziam pesquisa de mercado durante 

o resto do tempo, quer dizer, uma diferença de dois pontos porcentuais podia ser decisivo na 

implementação de uma política industrial qualquer: se faz aquele sabonete ou não faz. Agora, se 
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eu venho dizer que esses dois pode ser uma simples flutuação amostral e, portanto, o resultado é 

inconclusivo...  

C. C. – Mas aí os companheiros já tinham ficado chateados com você. Agora, os aliados do 

capitalismo, [riso] também, estavam chateados com você. 

R. P. – Agora, os pesquisadores. Os pesquisadores ficaram muito bravos. Criamos muita briga, 

muita... Tem muita polêmica no jornal. Eu escrevendo, respondendo a outras pessoas que 

escreviam. Pesquisadores até famosos, que eram assessores desses institutos de pesquisa. No final, 

nós acabamos ganhando a parada. Até hoje... Quer dizer, infelizmente, esse maldito conceito de 

margem de erro entra e fica para sempre, mas fica de um jeito ruim, porque... é dois para cima ou 

dois para baixo... quer dizer, uma coisa muito... uma história simplificada demais. Mas entrou, de 

qualquer modo. E entrou, entrou erradamente, porque eu não sei exatamente se... qual é a margem 

de erro que eles estão usando, porque eles não explicitam os intervalos de confiança, coisa e tal. 

Bom. Mas, enfim, é uma coisa que saiu daí. Mas, na universidade, a briga contra a pesquisa 

continuou. Nós fizemos um simpósio para comemorar não me lembro quantos anos da publicação 

do livro do professor Azis Simão, que era o chefe do Departamento, que fez o primeiro livro sobre 

a classe operária, em que ele usava pesquisa por amostragem... em que se usou, no Brasil, pesquisa 

por amostragem. Então, nós fizemos um simpósio para homenagear, em que várias pessoas que 

iam falar, iam falar sobre metodologia, problemas  e tal, tal, tal. Mas quando eu abri mesa, a 

Marilena levantou a mão... Quer dizer, o que ela foi fazer lá eu não sei, porque era uma reunião da 

Sociologia, mas ela podia... era aberta a qualquer um. Ela foi e diz assim: “Eu quero, já desde 

início, dizer que essa reunião está totalmente errada, equivocada, porque o livro do Azis é um livro 

sobre classe e vocês estão tratando aqui, não da classe, mas da massa”. Bom, claro que isso daí 

levou nossa reunião para outro rumo. De qualquer modo, foi uma reunião importante. Tão 

importante, que eu falei: “Bom, já que é assim, eu preciso parar um pouco e pensar”. E fui para os 

Estados Unidos, para me preparar para fazer uma tese de livre docência...  

C. C. – Mas aí? Teve essa intervenção dela e continuou?  

R. P. – Não. Aí, desandou, porque aí começou... Aquilo que ia ser uma exposição, a plateia ia 

participar, ia ouvir e depois participar no final, isso se inverteu, porque todo mundo queria falar, 

entendeu? Quer dizer, virou um... Nem sei que fim levou... E muita gente foi... que ia falar, que 

tinha sido convidado para falar, se sentiu ofendido, foi embora, porque... “a universidade me 
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convida para falar, depois não deixa falar? Que história é essa?”. Eu sei que eu fiquei tão 

desnorteado, falei: não, acho que eu preciso realmente parar e fazer uma reflexão mais sistemática. 

C. C. – Você conhecia a Marilena?  

R. P. – Sim. Éramos de... Quer dizer, ela era do Departamento de Filosofia e eu era, na época, do 

Departamento de Sociologia. Tomávamos café juntos. O mesmo prédio, mesmo corredor. Éramos, 

inclusive, companheiros de partido. A briga dela não era comigo, a briga dela era com a ideia. 

Inclusive nos escrevemos artigos, na Folha, mal-educados, um contra outro. Que é uma coisa que 

eu não faria hoje. Eu sei que eu resolvi botar ordem na minha... fazer uma coisa mais elaborada. 

Falei: vou fazer uma tese de livre docência, porque já estava na época de fazer livre docência, 

sobre a questão da opinião pública e da pesquisa de opinião e a formação da opinião pública. E fui 

para os Estados Unidos. Fiquei lá algum tempo.  

C. C. – Oregon.  

R. P. – No Oregon, estava acontecendo um projeto muito grande, preocupado com isso, que tinha 

sido, digamos, uma iniciativa de um pessoal Berkeley e mais um pessoal de Columbia. Aí eu fui 

para lá e fiquei lá. Depois fui para Berkeley, depois fui para Nova Iorque, coisa e tal, juntei muito 

material, e voltei, assim, tinindo, para fazer a minha tese de... de mestrado. E, naquela época, não 

tinha... a informática estava caminhando, não tinha pen drive, não tinha disquete, tinha nada disso. 

Não tinha. Tudo era xerox. Tudo cópia, cópia material. Então, eu tinha uma mala com todo o 

material que eu consegui juntar, colher, coisa e tal; livros comprados... Muito material. Que não 

tinha, assim, esse intercâmbio de bibliotecas. Você tinha que... Não sei se você lembra que a gente 

viajava só para comprar livro.  Lembra? Hoje você compra pela Amazon. Antes de o livro sair no 

mercado, você já compra o livro.  

C. C. – Ou compra o e-book.  

R. P. – Pois é. Mas na época era... Eu sei que, na volta, eu fiz um voo que era Los Angeles - São 

Paulo com troca de avião em Miami, e teve uma tempestade elétrica, coisa que eu nunca vi no 

Brasil, e meu voo ficou girando, girando, girando, girando, eu perdi a conexão; depois, eu fui 
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embarcado num outro voo, consegui chegar, mas as minhas malas se perderam. Todo meu material 

de pesquisa! 

C. C. – Para sempre? Não. Elas chegaram depois?  

R. P. – Elas chegaram seis meses depois, quando eu já tinha mudado de... Eu já tinha ficado tão 

desesperado... E aí, conversando com Procópio sobre isso, ele falou: “Já que as coisas estão assim, 

por que você não retoma as velhas, nossas velhas ideias do CEBRAP e faz uma tese sobre 

religião?”  

C. C. – Os deuses não... os orixás não quiseram que as malas chegassem. [risos] 

R. P. – Ah. Eles raptaram minha mala. [riso] E nesse período, eu estava estudando... meu colega 

Lísias Nogueira Negrão mais a Maria Helena Concone, que era da Puc, que tinham feito uma 

pesquisa sobre o registro de terreiros de umbanda nos cartórios de São Paulo, que eram 23cartórios 

de registro. Naquela época, qualquer pessoa, para ter um terreiro, tinha que, obrigatoriamente, ter 

um registro em cartório de registro civil. Depois, a lei mudou. Hoje você pode fazer o que quiser, 

mas na época não. Para você ter qualquer atividade religiosa, você tinha que ter esse registro. 

Então, para escrever um pouco a história da difusão da umbanda em São Paulo, Maria Helena e 

Lísias, com um projeto financiado pela Fapesp, fizeram um grande levantamento, praticamente 

censitário, pegando livro por livro, em todo... Foi na época que eu cheguei, e eles estavam com 

esse problema: temos que processar esse material, agora. Aí eu entrei para ajudá-los a processar, 

porque eu mexia muito, nessa época, com computador. Ele tinha trazido estagiários e tal. Fomos 

fazer. E, assim que foram saindo os primeiros resultados, apareceu uma coisa muito estranha: que 

aqui tinha muito terreiro de Candomblé, que a gente descobria que era de Candomblé pelo nome 

e pelas entidades que eram louvadas no terreiro, porque eles, praticamente, fizeram um 

questionário e aplicavam esse questionário em cima do registro, que era muito detalhado. E, 

fazendo a série histórica por ano, a gente via que havia uma curva crescente, em termos relativos, 

de terreiros de Candomblé, que crescia cada vez mais, declinando a curva dos terreiros de 

Umbanda; que contradizia toda a teoria que a gente conhecia. Porque Candomblé era uma coisa 

de descendente de escravos, uma coisa de locais onde você teve uma concentração de população 

negra muito... 

C. C. – Quase uma sobrevivência.  

R. P. – É. Era a questão da sobrevivência. E, para nós, isso era assunto de antropólogo. Nós, 

sociólogos, não nos metíamos. A gente ia estudar a Umbanda, que era uma coisa da sociedade 
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moderna, industrial, urbana, conforme os conceitos da época. E isso colocava um problema, quer 

dizer, ou a teoria estava errada ou o Candomblé teria mudado, quer dizer, teria sofrido alguma 

mudança, de tal forma que ele passa a cooptar seguidores que não têm mais a ver com essa fixação 

antiga e tradicional de descendentes de escravos e ex-escravos. Então aí, já eu estava desocupado, 

estava sem projeto, estava perdido no mundo, fiz um projeto para a Fapesp, pedindo dinheiro. Uma 

grana grande, porque eu falei: isso vai dar muito trabalho. Porque tinha que viajar pelo Brasil, 

coisa e tal. E eu me lembro que eu estava em Recife, quando... Olha, naquele tempo... naquele 

tempo o diretor da Fapesp ligava para a gente. Hoje em dia é tudo feito online. Mas ele me ligou. 

Era o Fava. O Fava me ligou e disse: “Reginaldo, eu estou com um projeto seu aqui, na minha 

mesa. Você tem certeza que é isso mesmo? Você quer estudar Candomblé em São Paulo? Você 

não quer estudar Candomblé na Bahia? Você não está fora de lugar?” Falei: “Não. No momento, 

eu estou até em Recife e estou indo para um terreiro de Xangô daqui a pouco. Mas vou te explicar 

direito a história”. Aí trocamos algumas palavras, ele falou: “Não, você me convenceu. Acho que 

vale a pena investir nisso”.  

C. C. – Porque ele achava que era uma metrópole tão moderna que não teria dessas coisas antigas? 

R. P. – Não. Aqui, não. Essa coisa era uma coisa de negro, era uma coisa de resquício cultural, 

uma coisa de sobrevivências. Porque nós tivemos uma população negra, em São Paulo, muito 

pouco significativa, se você compara com Salvador, com Recife, com São Luís do Maranhão. Quer 

dizer, as nossas tradições, as nossas tradições religiosas, em São Paulo, eram muito sincretizadas, 

muito, muito voltadas para a prática católica. Então, aí ele disse: “Não. Você me convenceu”, ele 

aprovou o projeto. Cheguei em São Paulo feliz. Recebi um ofício da Fapesp. E aí recebi um 

telefonema da Varig: “Fulano de tal, tal, tal. Olha. Localizamos a sua bagagem num depósito de 

bagagens perdidas no aeroporto de Narita, no Japão”. Eu falei: “Que bom”. No dia seguinte, as 

malas estavam aqui. Aí eu abri aquela... Eram duas malas. Uma só com material de pesquisa. Abri 

aquilo, falei não, não vou voltar mais para trás. E aí doei todo esse material, não sei para quem 
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mais. Alguém que estava trabalhando com isso. E aí começou... E aí me reinseri de novo na religião 

e no afro-brasileiro, do qual nunca mais saí. 

C. C. – Mas seu projeto original era trabalhar com o quê? Com opinião pública?  

R. P. – Com opinião pública. Com a formação de opinião pública e os efeitos das pesquisas de 

opinião em pesquisas eleitorais.  

C. C. – No Brasil.  

R. P. – No Brasil. 

C. C. – E nunca mais tocou esse projeto.  

R. P. – Nunca mais. Nunca mais. Porque não deu... Por falta de tempo também. Porque você entra... 

você toma um caminho, você não consegue, depois, botar o pé no outro.  

C. C. – Não se arrepende de não ter continuado? 

R. P. – Não, não me arrependo, porque isso... Quer dizer, eu continuei, ainda assim, a trabalhar 

com outros temas. Quer dizer, até acho que fiz livros sobre outros assuntos. E também trabalhei 

muito com outras religiões. E trabalho ainda, com católicos e... Agora, eu tenho um artigo que saiu 

na Tempo Social e um outro que está saindo na RBCS, que é sobre evangélicos e política. Tem 

nada que ver com África. Mas, de qualquer modo, essas coisas todas estão interligadas. Até que 

eu me aposentei em... 2005? Foi.  

C. C. – 2004 ou 5.  

R. P. – Por aí. Eu sei que em 2000, lá pelo ano... Não. Uns três anos antes do ano 2000, conversando 

com a Lilia Schwarcz, ela disse: “O que é que você faz com todo o material de pesquisa?”  Eu 

falo: “Ah. Eu guardo lá. Tem muita coisa em disquete, tem muita coisa impressa, coisa e tal”. E 

eu falei para ela: “E eu, inclusive, tenho toda a minha pesquisa, eu sempre colhi material sobre os 

mitos afro-brasileiros mas nunca escrevi nada sobre isso, nunca inseri isso em nenhuma 

publicação, porque nunca coube, mas eu tenho esse material guardado”. Ela falou: “Mas isso dá 

um livro, você sabe, não é?” Falei: “É. Pode ser”. Aí pensei, pensei, pensei, falei com a Fapesp, 

fiz um outro projeto, passei três anos organizando tudo isso, fazendo mais pesquisa, levantando 
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mais informação coisa e tal, e fiz Mitologia dos Orixás, que virou meu best-seller. Até hoje vende, 

assim, feito...  

C. C. – E é a maior compilação de mitos.  

R. P. – Então... É. Pelo menos, não tem nenhum outro próximo. E virou meu best-seller. É um 

livro que vende, assim, até hoje, adoidado. Virou uma espécie de complementação salarial da qual 

eu não posso abrir mão. E me deu muitos prêmios, e me deu muitas outras satisfações. 

C. C. – Mas foi muito bem recebido, também, pelos devotos praticantes.  

R. P. – Sim. E no Brasil... E pelos leitores de mitologia, que é um tipo de leitor que lê muito sobre 

mitologia, qualquer uma, egípcia, judaica, indiana, védica, escandinavaé... Se você for nas 

livrarias...   

C. C. – Depois, teve toda a legislação, de obrigar a ter ensino... da tradição africana. 

R. P. – Aí é a segunda parte da história. Quando a Mitologia dos Orixás fez sucesso, a Lili, de 

novo... Porque a Lili, ela, também, é diretora da seção infanto-juvenil da Companhia das Letras, 

das Letrinhas, falou: “Por que você não faz um pouco de material, agora, para criança? Porque não 

tem nada sobre isso no Brasil”. Aí eu fiz um primeiro, chamado Ifá, o adivinho; e em seguida sai 

a lei, exigindo o ensino de História da África e cultura afro-brasileira nas escolas. E aí esse livro é 

complementado com outros dois, eles formam uma trilogia, Xangô, o Trovão e... 

C. C. – Oxumaré.  

R. P. – Oxumaré, o arco-iris, que passam a ser adotados e comprados por tudo quanto é programa 

escolar que você possa imaginar. Aí, já cansado de tanto ver esses mitos pela frente, eu falei: vou 
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fazer um livro, agora, que fala um pouco de onde eu vim, de onde eu nasci. E comecei a me lembrar 

das histórias que eu escutava quando era criança.  

C. C. – Assombrações.  

R. P. – As assombrações. História das assombrações que eram as preferidas da família. E fiz um 

livro, que é meu primeiro livro onde a ficção vai assim se juntar com a tradição.  

C. C. – Esse é agora, recente? 

R. P. – Não. Não. Já está na vigésima tanta edição, já. É um livro que se chama Minha Querida 

Assombração, que são doze... são sete histórias de assombração, contadas para as crianças que 

vão, com os pais passar uma semana numa espécie de hotel fazenda no interior. E esse livro é de 

um sucesso arrebatador. É uma coisa assim... Eu tenho dois best-sellers. Um é o Mitologia dos 

Orixás e outro é esse Minha Querida Assombração, que é muito adotado, muito adotado pelas 

escolas; e que me dá muito trabalho, porque as escolas adotam, e depois ficam pedindo para a 

gente ir lá, bater papo com as crianças. Então, uma vez por semana, em média, eu gasto uma manhã 

numa escola, ou em São Paulo ou em Minas, onde quer que seja. O ano passado e esse ano, eu 

tenho muito trabalho, porque o Objetivo adotou em todas as escolas deles, que são muitas, tem 

uma quantidade de..., então eu fiz um acordo com eles: que eu visito, por ano, oito escolas, no 

máximo. 

C. C. – E como é que essa sua atividade não estritamente acadêmica?... Claro que você tinha toda 

a pesquisa para fazer isso; mas, ela é recebida por um público diferente. 

R. P. – Totalmente diferente. É um outro jeito de escrever. E depois  é uma coisa muito divertida, 

porque, quando a gente faz Sociologia, Antropologia, a gente não pode inventar nada, o mundo 

existe, a gente olha e fala dele, e aí não. A partir de Minha Querida Assombração, eu começo a 

inventar coisas, porque, para dar sustento a... para juntar essas diferentes histórias que são 

contadas, eu crio um grupo de personagens, que vão vivenciar o dia a dia nessa fazenda; e aí 

começa o meu trabalho de ficção; que eu aprendo a fazer com uma certa dificuldade, mas que... 
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Então, eu acabo ficando com essas duas... Quer dizer, a partir daí, eu tenho duas atividades, uma 

atividade é a de sociólogo, e que continua... 

C. C. – Você continua dando aula na pós-graduação? 

R. P. – Eu continuo... Não. Só oriento. 

C. C. – Só orientando. 

R. P. – É. Só oriento. Eu até posso dar aula na pós, mas não... prefiro só orientar. E de vez em 

quando, às vezes, a cada quatro anos, mais ou menos, eu volto e dou um curso. Espero juntar gente 

e tal. E continuo com essa atividade. Como eu tenho meus orientandos, isso quer dizer que me 

obrigam a acompanhar o que está acontecendo, isso me faz com que eu, também, tenha uma 

produção regular com a Sociologia. Então, esse ano, eu tive publicado um livro de ficção, que é o 

Aimó, outro..., mas eu tive três artigos em revista A-1 e três capítulos de livro, que é uma produção 

alta. 

C. C. – Altíssima. 

R. P. – Mas motivado por essas duas coisas: de um lado, por essa nova descoberta de escrever 

misturando tradição com ficção, com mitologia, coisa e tal, e outra, dando continuidade aos 

projetos dos meus orientandos, que são nessa área de religião.  

C. C. – Você começou a trabalhar com religião há mais de quarenta anos atrás. Tinha uma 

bibliografia pequena. Como é que você vê, hoje, o campo acadêmico dos estudos de religião, 

Sociologia da religião, Antropologia da religião, comparado com aquele início dos anos 1970? O 

que mudou, além da quantidade?  

R. P. – É. Não mudou muito, na verdade. Quer dizer, como diria o João Batista Borges Pereira, 

que foi meu professor, que é meu colega de USP, ele disse que as ideias novas são muito poucas; 

o que você tem é uma produção grande de trabalhos que vão fazendo uma espécie de detalhamento 

etnográfico. Você tem muita etnografia. Sobre qualquer igreja, sobre qualquer tipo de terreiro, 
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sobre qualquer loja de Nova Era, você tem um acesso muito grande. Mas você tem pouca... na 

verdade, poucas novas ideias. 

C. C. – Poucos livros de síntese, também. 

R. P. – É. Muito pouco livro de síntese. Muito pouco. Mesmo... Não diria nem... Mesmo, por 

exemplo, um artigo como aquele do Peter Fry. 

C. C. – Foi com mais alguém que ele escreveu? 

R. P. – Foi com um americano.  

C. C. – É. Não estou lembrando, agora, o nome.  

R. P. – Aliás, que depois ele publicou outro numa revista... a Debate e Crítica... não me lembro 

qual era o nome da revista...  

C. C. – Debate e Crítica.  

R. P. – Que depois ele incluiu num livro chamado Para Inglês Ver.  

C. C. – Para Inglês Ver. É. 

R. P. – Por exemplo, um artigo como aquele a gente não tem, dificilmente você encontra. 

C. C. – Que é interessante porque é muito abrangente.  

R. P. – Agora, uma coisa que mudou muito é que, a partir da última Constituição, você tem o 

ingresso muito forte dos evangélicos na política, que constrói um outro tema: sociólogos, 

antropólogos e politicólogos, que é questão dos evangélicos na política. 

C. C. – Agora, também, a questão dos evangélicos, muitas vezes, contra essas religiões de origem 

africana.  

R. P. – Sim. E isso você tem... Claro que você tem toda a...  

C. C. – Os jornais estão cheios de... intolerância.  

R. P. – Você tem toda a expansão, a enorme expansão, a expansão das religiões evangélicas, a 

criação de novos... de novas linhas de interpretação do mundo pela religião, que é o caso da 

Teologia da prosperidade. Antes, a religião evangélica afastava os indivíduos que a seguiam do 
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mercado de consumo, então pegava, preferencialmente, os pobres e, inclusive, transformava esses 

pobres... quer dizer, dava a esses pobres uma espécie de consciência de que o mercado consumidor 

não era para eles. E isso muda radicalmente. Muda radicalmente, porque, com a Teologia da 

prosperidade, o bom é você ter acesso a tudo que está disponível no mercado consumidor, inclusive 

bens, serviços, levar seus filhos para a Disneylândia, tudo isso. 

C. C. – A ética evangélica é o espírito da prosperidade. [riso]  

R. P. – Então. Mas isso muda. Porque você se lembra que até anos atrás, quer dizer, a nossa ideia 

é que a riqueza era produzida pelo trabalho e que era pelo trabalho do trabalhador assalariado, do 

qual uma parte era expropriada pelo capital, coisa e tal. E isso muda. Quer dizer, hoje, a ideia de 

riqueza é a ideia de mercado, quer dizer, é você... 

C. C. – É o empreendedor. O empreendedorismo.  

R. P. – É. O empreendedorismo, a iniciativa privada. Quer dizer, tudo se mede pela circulação da 

mercadoria, não pela produção. Claro que isso tem muito a ver com a quebra do modelo marxista, 

em que tudo começa com a mercadoria. Agora não. Agora, toda a explicação da sociedade – do 

bem, do mal, do que vai... do progresso, do que é preciso fazer – é em função do consumo, da 

circulação. Então a igreja, que é muito esperta, a igreja evangélica, ela também muda a sua 

doutrina, constrói a Teoria da prosperidade. Então, isso tudo é a novidade, tudo isso produz uma 

grande quantidade de livros; só que, também, isso fez com que aumentasse muito a intolerância. 

E essa intolerância é voltada especialmente... Eu acho que não deu muito certo a briga dos 

evangélicos com a Igreja. Desde aquela história do chute na santa. Aquilo mostrou que eles 

estavam no caminho errado. Agora, como os evangélicos não têm ninguém que os defenda... os 

afro-brasileiros, eles não têm deputados, não têm senadores, eles não têm ninguém a favor deles; 

eles são pequenos, reduzidos, não conseguem se juntar, eles são muito individualistas – cada 

terreiro é um terreiro –, dificilmente você tem uma solidariedade mais forte entre esses diferentes 
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grupos individualistas, então, evidentemente que eles se transformaram na... no perseguido da vez. 

Mesmo porque eles são politeístas. E todo mundo, o monoteísmo adora ver o diabo no politeísmo. 

C. C. – Encarnação do demônio. 

R. P. - Então, tudo isso... E tudo isso é novidade, que não tinha naquele tempo. 

C. C. – É, o teu trabalho sobre os Candomblés vai fazer quase trinta anos, daqui a pouco.  

R. P. – Já fez vinte e cinco.  

C. C. – É. O que mudou, nesse período, aqui, nos Candomblés de São Paulo?  

R. P. – Nos Candomblés de São Paulo?  

C. C. – Diminuíram? 

R. P. – Em termos relativos, eles diminuíram. Mas eles ganharam muita visibilidade, porque 

aumentou muito a militância. É uma militância quase que fisiológica. Quer dizer, o Candomblé 

está muito presente, sempre, na aba dos governos, das secretárias, dos órgãos públicos, fazendo... 

Como direi? Eles não conseguem nunca eleger um deputado. Eles não têm nenhum deputado. Tem 

agora, em São Paulo, uma mãe de santo que se diz deputada eleita; mas ela não foi eleita pelos 

terreiros, ela foi eleita por outro tipo de base. Mas eles estão presentes em todas as secretarias, eles 

estão presentes... No governo do Lula, eles tiveram uma grande vantagem, porque o Instituto 

Palmares, que é mais ou menos quem administra os recursos dados para esse tipo de prática 

cultural, eles eram muito ligados aos grupos de terreiros, então eles conseguiram muitas vantagens, 

a partir da instituição Palmares. Isso diminuiu um pouco na Dilma; e agora acabou completamente. 

Então há uma militância forte, importante, mas ela é muito, ainda, ligada a uma ideia muito de 

tirar vantagem, de tirar proveito. É uma coisa diferente do que aconteceu com – talvez por razões 
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históricas – do que aconteceu com os evangélicos. Agora, também, tem muito trabalho sobre isso. 

Tem muito aluno fazendo estudo sobre isso.  

C. C. – É. E os evangélicos estão ocupando espaços crescentes na política.  

R. P. – Cada vez mais. É.  

C. C. – No próximo censo, eu acho que vai ter mais protestantes do que, talvez, católicos no Rio 

de Janeiro, por exemplo. 

R. P. – No Rio de Janeiro já tem. 

C. C. – Já tem. Na cidade. No estado, talvez. 

R. P. – É. Na cidade já tem.  

C. C. – Então...  

R. P. – E deu no que deu. Elegeram o Crivella.  

C. C. – Crivella. E as próximas eleições para presidente, ninguém sabe exatamente se vai ser 

mesmo no final de 2018 ou antes, mas tudo indica que vão aumentar também, bancada e... E têm 

várias bandeiras que implicam em retirada ou retrocesso em relação a conquistas do ponto de vista 

da tolerância, da pluralidade, esse tipo de coisa. Isso não te assusta não? 

R. P. – Olha. Eu acho que é um processo civilizatório em curso. 

C. C. – Como assim? 

R. P. – Eu acho que na medida em que os evangélicos foram para o parlamento, eles têm que 

aprender a ser parlamentares. Eu acho que a coisa se complica, porque isso é um processo mais ou 

menos lento. Mas, por exemplo, a gente fez uma pesquisa comparando o que pensam os deputados 

evangélicos e o que pensa a população evangélica. Que saiu publicado onde? Acho que na Tempo 

Social, esse ano ou o ano passado, eu não sei. É. Um artigo que se chama Quem tem medo da 

bancada evangélica? Mostra que a população eleitora, ela é mais conservadora do que os 

representantes. Ou seja, há indícios de que eles, chegando lá, eles têm que aprender que o jogo é 

diferente. Eles têm uma grande dificuldade. Toda a posição política deles está sempre muito ligada 

a temas da moralidade, especialmente da moralidade sexual. Eles ainda não conseguem elaborar 

um projeto, digamos, voltados por uma... para um plano econômico ou político para o Brasil. Quer 
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dizer, eles ficam ainda muito no rastro do que está acontecendo. Agora eu acho que eles aprendem, 

com o tempo, eles devem aprender, porque você não...  

 

[FINAL DO ARQUIVO 01] 

 

Reginaldo Prandi – A única coisa que eu quero lembrar, frisar, quer dizer, acho que isso ficou 

claro, é que a minha carreira é uma carreira onde eu tive poucas escolhas. Quer dizer, as 

oportunidades... Sempre se tratou de aproveitar as oportunidades que apareceram. E eu sempre... 

claro que, evidentemente que você não embarca num caminho torto, mas, eu tenho uma coisa: eu 

nunca procurei emprego na vida. Acho que você também não, não é? 

Celso Castro – Não. 

R. P. –  Isso acho que é uma deficiência na biografia da gente, porque todo mundo tem esse 

problema de encontrar o seu espaço com dificuldade, de lutar, de conseguir. E as coisas... Parece 

que era o emprego que procurava a gente. Então, isso dá uma certa...  

C. C. – É. Eu fui contratado como pesquisador já, carteira assinada, com 23 anos. Graduado. 

R. P. – E, desde então, nunca ficou desempregado? 

C. C. – E no mesmo lugar. Trinta e poucos anos na FGV. Isso é raro hoje em dia. Salvo concurso 

público. Cada vez há uma proporção muito diferente entre o número de pessoas que se forma e a 

quantidade de vagas. As pessoas têm essas dificuldades, de permanecer na carreira, muitas vezes, 

não conseguem, vai para outro lugar, ou de mudar muito mais do que, antigamente, se mudava. 

Não sei. 

R. P. – É. Isso é uma... É. Eu, aconteceu isso. Quer dizer, eu vou para a faculdade; aí, por uma 

razão, eu vou para outra também; nessa outra, aí eu entro num projeto, para poder me manter; esse 

projeto me leva para o CEBRAP, o CEBRAP me leva para a USP, e assim vai. Quer dizer, eu não 

tive grandes procuras. Quer dizer, as coisas foram se mostrando. E mesmo esse ingresso nessa 
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outra carreira paralela à minha, que é de escritor, onde eu já tenho muito livro publicado, também, 

aconteceu por acaso, quer dizer, numa conversa. 

C. C. – Por acaso. A Lilia Schwarcz é que faz...  

R. P. – A Lilia que é minha madrinha. Quer dizer... Então... E que deu certo. Quer dizer, foi uma 

coisa que deu certo. Porque é uma coisa que eu gosto de fazer, uma coisa que complementa bem 

o que eu faço. Agora, é muito engraçado, porque eu sou dois, porque, por exemplo, quem me segue 

nessa literatura, que não é a Sociologia, não sabe que tem um sociólogo e vice-versa. Quer dizer, 

meus colegas da USP e do próprio departamento não sabem das coisas que eu faço, a não ser um 

ou outro, que eu levo um livro, coisa e tal. Agora, eu me sinto bastante realizado. Mais realizado, 

sobretudo, esse ano, porque eu acabo de ser eleito professor emérito. Ainda não recebi o título não, 

porque a gente vai ter que marcar uma solenidade, um dia, vai ter uma solenidade, acho que eu 

vou ter que fazer um discurso, talvez. 

C. C. – Ah é? Esse ano ainda vai ser?  

R. P. – Deve ser. Deve ser. Não sei. Mas é um bom reconhecimento, para um fim de carreira.  

C. C. – Sem dúvida. Agora, uma pergunta que eu sempre gosto de fazer, de curiosidade: se você 

tivesse que destacar um livro que você leu na tua trajetória, na formação, um livro que te marcou 

muito, o que vem à mente? 

R. P. – Um livro? Em toda minha vida? O livro que eu mais amei, que eu mais...? 

 C. C. – É. Ou que te marcou. 

R. P. – Ah. Não tenho a menor dúvida de que foi O Capital.  

C. C. – O Capital. Quando você leu?  

R. P. – Eu li pela primeira vez no curso de Ciência Política, eu estava no terceiro ano de faculdade, 

então é final dos anos 1960. Ainda quando esse livro era maldito, era proibido. Eu não... Comecei 
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a contar uma história e não terminei. Quando eu comecei a contar que nós fomos presos na 

Operação Bandeirantes, todos, um por um, era de três em três?  

C. C. – Você chegou a ser preso?  

R. P. – Eu também. E quando eu estava lá e fui levado a uma sala para ser... Na verdade, eles 

estavam muito... Eles queriam informação sobre a primeira mulher do Paul Singer, que na época 

vivia no Chile e que é mãe do André Singer. Então, vire e mexe, eles vinham tentar saber alguma 

coisa a respeito dessa mulher. Aliás, eu nem sei que fim ela levou, se ela vive no Chile ainda... 

Provavelmente sim. Ou se ela está no Brasil... E eu tinha sido preso junto com a segunda esposa 

do Paul Singer, que é a Melanie Berezovsky, que já é falecida, que trabalhava no mesmo setor que 

eu no CEBRAP, com Procópio. E eu fui levado para uma sala de interrogatório, aí na Operação 

Bandeirantes, e do meu... e desse lado da parede – era uma sala pequena, mas, desse lado, tinha 

estante, essa estante era cheia de todos os livros que eu queria ler na minha vida, porque eram os 

livros todos de Marx, de Lenin, de Trotsky... Tudo aquilo que era preso como prova de atividade... 

quer dizer... 

C. C. – Subversiva.  

R. P. – Subversiva – estava nessa estante. E eu estava apaixonado por aquela estante. Aí entra um 

sujeito fardado e senta na cadeira na minha frente, olha bem para mim, e aí eu levo um susto muito 

grande, porque ele tinha sido meu colega, durante quatro anos de ginásio, lá em Potirendaba. A 

gente se... se disse oi, tudo bem? Não nos abraçamos, por causa das circunstâncias, mas era o caso 

de dar um abraço. E ele disse: “Eu entrei aqui para te dar um conselho. O conselho é o seguinte: 

toda vez que te derem comida, coma tudo, mesmo que seja horrível, mesmo que seja... que seja 

difícil de tragar, se você não estiver com fome, porque quem está com estômago cheio não pode 

ser torturado”. E ele disse: “E eu já vi que você, no primeiro prato, que você comeu só um 

pouquinho e devolveu tudo. Aí ficou conversando com sua amiga, dizendo que a comida era 

horrível”. Ele disse: “Esse é o primeiro. O segundo conselho é que você mude de vida. Saia daqui 

e nunca mais volte para o seu trabalho”. Eu falei: “Bom, o primeiro conselho é fácil de seguir, vou 
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seguir. Sobre o segundo conselho, a gente vai se encontrar mais na frente e a gente vai conversar”. 

E eu nunca mais encontrei com esse colega. 

C. C. – Nunca mais soube dele. 

R. P. – Nunca mais soube dele. Mas quando a gente estudava no interior...  

C. C. – Quanto tempo você ficou lá na Operação Bandeirantes?  

R. P. – Ah. Eu fiquei acho que três dias. Uma coisa assim. Não sei quantos dias, mas... três noites...  

C. C. – E comeu tudo que lhe deram?  

R. P. – Tudo. Não. E eu ficava preso junto com a Melanie, e a Melanie falava: “Mas essa comida...” 

Eu fazia: “Melanie, come tudo, come tudo”. Na verdade, só dois colegas nossos foram torturados 

na época, que foi o Vinícius Caldeira Brandt, que, provavelmente, nunca se recuperou dessa... 

psicologicamente dessa situação, e outro foi o Chico de Oliveira, que sofreu muito também. Os 

outros todos foram tratados com uma certa... Isso, evidentemente, porque tínhamos um pouco do 

respaldo do bispo...  

C. C. – E do Severo Gomes.  

R. P. – E do ministro. Que foi um... Tanto que quando dom Paulo faleceu, eu fiz questão absoluta 

de ir ao velório dele, que foi na catedral. Porque ele foi, para nós, ele foi muito importante. Não 

só para a igreja. Mas ele foi muito importante nesse período de ditadura braba. E depois, ele 
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encomendou um livro para o CEBRAP, que foi um grande sucesso, que foi São Paulo 1975 - 

Crescimento e Pobreza.  Que foi um best-seller também.  

C. C. – Muito bem.  

R. P. – Terminamos?  

C. C. – Terminamos. Muito obrigado.  

É difícil, porque tem coisas que eu não me lembro mais, que, de repente, eu começo a me lembrar 

assim. Mas... O passado...   

C. C. – A gente faz, outro dia, outra.  

 

[FINAL DA ENTREVISTA] 
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