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Helena Bomeny – Renato, muito obrigada – aliás, desde ontem – pela visita, a gentileza e 
generosidade de uma conversa que começou ao meio-dia, só que agora será formalizada aqui. 
Esse é um projeto que nós temos, por aquele edital do CNPq, e fazemos entrevistas com 
cientistas sociais aqui e uma equipe faz em Lisboa. Então, no final da entrevista, nós até vamos 
te perguntar um pouco sobre isso, sobre esse contato possível com intelectuais lá. Mas antes, 
queríamos começar pelo começo mesmo, que você nos falasse um pouco da sua infância, da sua 
família, do seu ambiente familiar. A gente sabe que você nasceu em Ribeirão Preto, mas não 
sabemos a data, só sabemos o ano, e nós queremos fazer esse primeiro bloco com essas 
recordações. 
 
Renato Ortiz – Está bom. Eu nasci em Ribeirão Preto, no dia 20 de março de 1947. Eu completo 
62 anos semana que vem. Na verdade, eu só nasci em Ribeirão Preto. Porque minha mãe era 
casada com papai, que era de Taubaté, do Vale do Paraíba. Então ela já morava em Taubaté e 
foi apenas dar a luz em Ribeirão Preto. E eu cresci em Taubaté até os 13 anos de idade. Então 
Ribeirão Preto, pra mim, sempre foi um ponto de referência – até hoje, de alguma maneira, 
porque me vincula com a família de minha mãe. Todo Natal se ia e ficávamos lá as férias 
escolares inteiras: um mês ou dois meses, por aí. Porém, eu cresci mesmo em Taubaté. A 
família de minha mãe era uma família muito grande... 
 
H.B. – Qual é o nome da sua mãe? 
 
R.O. – ...são 16 irmãos: oito homens e oito mulheres. A família do meu pai, eu conheci muito 
pouco, porque é uma família mais... menos agregada, ou menos coesa que a família de minha 
mãe e, na verdade, eu tive pouco contato. E também, o meu pai faleceu quando eu tinha oito 
anos de idade e isso, de uma certa forma, me afastou um pouco da família do meu pai. A minha 
infância foi boa. Eu tenho excelentes recordações da minha infância, no sentido em que eu era 
um menino muito ativo e muito dinâmico. Aliás, excessivamente dinâmico. 
 
Arbel Griner – Você tem irmãos? 
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R.O. – Eu tenho dois irmãos mais novos e tenho um meio-irmão, da família do meu pai. Mas 
quando o meu pai se casou com minha mãe, porque ele era viúvo, esse meio-irmão, na verdade, 
já tinha 16 para 17 anos. Então foi um meio irmão que acabou que eu tive pouquíssimo 
relacionamento, evidentemente, em função da diferença de idade e, também, em função do 
falecimento do meu próprio pai, porque ele já não morava mais em casa. Os outros dois irmãos, 
um é engenheiro e o outro mora em Ribeirão Preto com minhas tias. Mas o irmão mais novo 
meu, de um ano e meio, já é mais próximo, porque nós temos um ano e meio de diferença. O 
outro já tem oito ou nove anos de diferença, então, também já... 
 
A.G. – É mais novo? 
 
R.O. – É o mais novo. 
 
A.G. – Então você é o mais velho. 
 
R.O. – Eu sou o mais velho da família. A infância foi uma infância boa. Eu tive uma infância de 
menino de interior, ou seja, uma infância masculina, lúdica, no sentido em que eu fui esportista 
– nadador, jogador de futebol, jogador de basquete. Eu fazia esporte regularmente, no clube de 
Taubaté. Até hoje ainda faço esporte, pratico esporte. Mamãe era professora de educação física, 
então, eu acho que, de alguma maneira, ela passou para os filhos esse gosto. E também, por um 
outro lado, na época, a educação masculina, mas também feminina, se fazia muito nas ruas. 
Brincava-se na rua. Então, se empinava papagaio, rodava pião, bolinha de gude, futebol na rua, 
esconde-esconde. Então, todas essas brincadeiras de rua, em Taubaté, se fazia. A socialização se 
fazia muito fora de casa; não dentro de casa. É bom lembrar também que praticamente não 
existia televisão. Apesar de a televisão já ter sido inaugurada nos anos 50 – que são os anos da 
minha infância –, no Vale do Paraíba, poucos tinham televisão. Praticamente... muito pouca 
gente. E a televisão era muito regional, não era nacional. E, na verdade, a socialização das 
crianças era de outra forma do que hoje. 
 
H.B. – E a escola? 
 
R.O. – A escola foi a escola... creio, para mim, uma escola normal, ou seja, no sentido de uma 
escola pública. Eu fiz o grupo escolar em uma escola pública, fui para o ginásio também em 
uma escola pública e depois, ainda, fui na Escola Agrária, uma escola pública. Ou seja, eu segui 
o caminho normal de um garoto de uma classe média média do interior que vive esse tipo de 
coisa em uma cidade que não era muito grande ainda, como Taubaté. Não era pequenina – não 
era um povoado; era uma cidade já maior –, mas era uma cidade pequena para os padrões 
atuais. Era uma cidade na qual você tinha os cinemas normais, mas tinha, na frente da minha 
casa, um Círculo Operário, que eu frequentei muito, desde o barbeiro, porque eles cortavam 
cabelo ali, porque era mais barato, e fiz o curso de datilografia também aí neste lugar. Mas 
sobretudo o cinema. Porque eles tinham... Um pouco como o Cinema Paradiso, aquele filme, 
que tem aqueles bancos duros. Então, eu era menino nesse tipo de cinema, onde tinha, na tela... 
Não era cinema cotidiano. Passava uma vez por semana ou duas vezes por semana, no máximo, 
mas tinha apresentações de teatro infantil e esse tipo de coisa. 
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H.B. – Era o lugar da cultura. 
 
R.O. – Era um lugar... Agora, é claro que não tinha só isso. No Cinema Paradiso, só tinha isso. 
Em Taubaté não, ao lado disso, eu ia encontrar os cinemas normais, onde se passava Ben-Hur, 
Os dez mandamentos, esse tipo de coisa hollywoodiana, nos grandes outros cinemas. Então a 
cidade não é uma cidade, digamos, onde não se passava nada. Era uma pequena cidade do 
interior, mas com uma certa vocação, no contexto do Vale do Paraíba. Da infância, eu tenho 
ótimas recordações. 
 
A.G. – De cinema, já gostava desde pequeno, nós vimos no Memorial. 
 
R.O. – Eu sempre gostei de cinema.  
  
A.G. – E na escola, alguma coisa já te estimulava intelectualmente? Algumas disciplinas... 
 
R.O. – Eu sempre fui um... Eu disse que eu era excessivamente ativo. Na verdade, talvez a 
palavra seja irrequieto. Eu não parava quieto, sobretudo na infância. Eu aprendia com muita 
facilidade as coisas e isso era um problema. Em vez de ser uma virtude, era um problema. Eu 
chegava... Quando eu estudei no grupo escolar, tinha dois tipos... Eu chegava em casa com duas 
cartas: uma carta de mau comportamento e a outra carta, de melhor aluno da classe. Eles davam 
as notas... Eu entregava as duas para minha mãe e a minha mãe não sabia muito bem o que fazer 
comigo. A rigor, não era mau comportamento no sentido de que eu fazia coisas absurdas. É 
porque eu terminava de fazer as coisas e não sabia o que fazer e eu não conseguia ficar parado. 
Eu vivia... 
 
A.G. – Ficava entediado depois de um tempo. 
 
R.O. – Eu vivia de castigo. Vivia. Eu aprendia com maior facilidade, isso sim. Isso sempre 
aconteceu comigo. Eu nunca tive problema de aprendizado. E sempre fui curioso: me 
ensinavam e eu aprendia. Aliás, muito mais tarde eu percebi que isso não era tanto uma 
vantagem, como em casa me diziam, que eu era muito inteligente e esse tipo de coisa. Mais 
tarde eu percebi que eu acabei prisioneiro desse tipo de coisa, porque eu demorei muito para 
escolher alguma coisa. Porque, para mim, eu fazia história, geografia, línguas, matemática, 
química e eu ia bem em todas as matérias, mas aí eu me perdi no meio disso tudo. Eu demorei 
muito para encontrar um caminho. 
 
H.B. – E a ida para a engenharia, para Instituto Agrônomo, tem a ver com isso ou com alguma 
coisa familiar? 
 
R.O. – Não, não tem nada familiar, do ponto de vista de que não havia nenhum engenheiro na 
família. O meu pai era comerciante, e nem havia terminado o ginásio, então... Embora tivesse, 
na família do meu pai, algumas pessoas... Todos fizeram seminário na época dele, de uma certa 
forma, e alguns foram ou... dois sacerdotes: um deixou a Igreja e entrou até no Partido 
Comunista, foi intelectual, que era o tio Carlos... [Carlos Ortiz] 
 
A.G. – Fez um filme até, não é? 
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R.O. – Fez. Mas eu não tinha um relacionamento próximo. Na verdade, eu posso contar essa 
história hoje, mas, na infância, eu não tinha esse relacionamento com ele. Então, do ponto de 
vista da história da família, nós não tínhamos muito uma... como diz o Bourdieu, um capital 
cultural mais sofisticado. Agora, a profissão de engenheiro, advogado e médico eram as 
profissões que se escolhia, sobretudo para os rapazes – evidentemente, as profissões que tinham 
prestígio e que, em princípio, nos colocariam bem na vida. Eu tenho impressão que eu entrei... a 
escolha foi muito por esse caminho. 
 
H.B. – Por esse aí, não é? 
 
A.G. – Mas foi uma escolha sua. Não foi uma... 
 
R.O. – Foi uma escolha minha. Mas foi uma escolha minha dentro de um contexto muito 
específico das expectativas familiares. Digamos que até então eu estava atendendo, 
respondendo às expectativas familiares. A entrada para a Escola Politécnica me custou muito 
trabalho, porque eu tive que estudar muito, sobretudo porque eu tinha feito a Escola Agrária 
antes e tinha perdido um certo tempo. Evidentemente, ao conseguir a Escola Politécnica, foi 
uma espécie de feito, não só para mim, mas para o meio no qual eu vivia. Não só a minha 
família, o próprio meio ambiente: os amigos, os vizinhos. Não é uma coisa usual. Não era tão 
usual assim, pelo menos do meio aonde eu vim, é claro. 
 
H.B. – E aí é muito difícil renunciar a uma conquista dessas, não é? 
 
R.O. – Era uma conquista. Na verdade, não foi tão fácil. Não foi simples. Aí foi uma ruptura. 
 
A.G. – E depois começa um interesse pela filosofia e pelas... 
 
R.O. – Sim. Mas aí foi justamente quando eu me mudei para São Paulo. Porque de Taubaté, 
após o falecimento do meu pai, minha mãe ficou tentando mudar-se para Ribeirão Preto, onde 
vivia o clã da família dela. Só que, como ela era professora da rede pública, eles tinham esses 
concursos por pontos – a cada ano, você somava os pontos e pleiteava um lugar –, e ela não 
conseguiu, durante vários anos, chegar próximo de Ribeirão Preto. Depois de alguns anos, ou 
seja, quando eu já tinha 13 anos, portanto, de oito a 13 anos, ela conseguiu ir para Brodósqui 
que é uma cidadezinha pequena – essa é pequena mesmo –, até hoje é pequena, que fica ao lado 
de Ribeirão Preto. Então ela foi ensinar em Brodósqui, e aí nós fomos para Ribeirão Preto. Eu 
diria que, a partir daí, começou o meu desenraizamento. Porque aí, no primeiro momento, eu 
deixei Taubaté, que era o meu lugar de referência, fui para Ribeirão Preto, fiquei um ano e não 
me adaptei. E depois eu poderia ter continuado em Ribeirão, mas minha mãe optou por me 
colocar na Escola Agrária. 
 
A.G. – Quantos anos você tinha? 
 
R.O. – Aí eu tinha 13 anos. Eu fiquei um ano: de 13 para 14 anos. Aí, quando eu entrei no 
colégio, a minha mãe me colocou na Escola Agrária, eu e um primo meu, que é um primo irmão 
que... Por sinal, somos mais próximos do que eu com o meu irmão, porque nós ficamos três 
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anos na Escola Agrária, que foi uma experiência também muito grande de desenraizamento, 
porque fiquei três anos numa escola longe de casa, num outro tipo de contexto, inteiramente 
diferente. Eu fiquei três anos. Daí eu decidi que ia ser engenheiro. Aí eu fui para São Paulo. 
Então, todas essas sequências, de alguma maneira, foram me afastando, sem que eu percebesse, 
evidentemente, do seio familiar, das raízes que tinham sido... e das expectativas que tinham sido 
montadas. 
 
H.B. – E como é que sai do interior para São Paulo?  
 
R.O. – Para mim foi uma ruptura mais dura do que, muitas vezes, viagens que eu fiz 
posteriormente. Porque São Paulo é uma cidade, num primeiro momento, muito dura. Para 
quem não está acostumado, para quem não domina o código da cidade, é muito dura. São Paulo 
é uma espécie de...sei lá... O Van Gennep, que trabalhou muito sobre os ritos de passagem, diz 
que as sociedades são como casas: em cada casa tem compartimentos diferentes, e para você, na 
verdade, entrar numa casa, você tem que ter várias chaves. São Paulo me parecia isto, que eu 
tinha que ter chaves para entrar nos compartimentos. Só que eu não possuía as chaves. Então, 
para mim, eu sempre acabava não entrando nos lugares, e essa era a sensação que eu tinha. Eu 
não conseguia me adequar à cidade de São Paulo, num primeiro momento. Depois, quando você 
começa a se familiarizar com esse mundo, acontece que você já começa a romper com a sua 
casa anterior, que é o mundo do interior, do que eu tinha, do meu mundo mais provinciano, 
mais... 
 
H.B. – Você acha que conseguiu as chaves? 
 
R.O. – Aos poucos eu consegui. Embora sempre tenha tido em mim uma sensação de que eu 
permanecia um pouco à margem. Mas aí foi uma margem... Posteriormente, até... Hoje eu sinto 
isso. Mas aí já é mais de opção minha: fui eu é que não quis algumas coisas. Já não é tanto 
porque eu não tenho o código. Agora eu podia até brincar em usar o código e entrar, mas eu não 
me sinto à vontade, então eu não faço. Mas, de alguma maneira... Eu acho que eu mantive 
essa... não uma defasagem, essa inadequação. E, de alguma maneira, eu procurei, até 
conscientemente, cultivar um pouco essa inadequação. Ou seja, não são coisas que me 
interessam. Por exemplo, eu não tenho o menor interesse no mundo da elite, dos ricos. Eu não 
tenho. Não é um problema ideológico; é um problema...  
 
H.B. – Impaciência? 
 
R. O. – Eu não tenho... Eu não sinto... Aquelas coisas não me dizem respeito. Evidentemente, se 
eu estiver conversando com essas pessoas sobre determinados temas, ou temas banais, como 
futebol, ou temas intelectuais, aí não há problema nenhum. Mas entrar neste meio com as 
expectativas, com aquelas coisas, eu não me sinto à vontade. Não me interessa, na verdade. 
 
A.G. – A gente vai voltar a isso. A gente vai voltar a São Paulo mais adiante. Mas você estava 
falando da aproximação com as ciências sociais, com a sociologia, com a filosofia, que 
acontece... 
 
R.O. – Isso acontece em São Paulo. 



       

Transcrição                                                                                                     
 
 

 7 

 
A.G. – ...enquanto você está na Politécnica? 
 
R.O. – Enquanto eu estou na Escola Politécnica. Mas aí eu acho que tem um elemento que não 
ocorreu só comigo, mas que ocorreu com um conjunto de jovens. Não todos os jovens. É bom 
ter claro isso. As pessoas tendem a imaginar o Brasil dos anos 60 com todos os jovens 
revolucionários. Eram pouquíssimos que eram. Isso era uma coisa de cidades, primeiro, o Rio 
de Janeiro, São Paulo, Belo Horizonte, Porto Alegre, que são as grandes cidades, e em um 
pedaço das grandes cidades: jovens que estão em determinadas universidades. Então, a 
impressão que se tem, olhando o passado, é que todos os jovens, a maioria dos jovens, se nós 
fôssemos usar a linguagem da época, eram alienados. Eram poucos os jovens conscientes. Só 
que, no contexto da cidade de São Paulo, eu tinha entrado numa universidade pública, a USP, e 
nesse contexto, como aqui no Rio de Janeiro, as coisas eram efervescentes. Foi nesse contexto 
político que, realmente, eu comecei a despertar para outro tipo de atividade, de interesses, que 
foram me inserindo na cidade de uma outra forma. Algo que eu desconhecia – a maioria das 
pessoas desconhecia –, porque eu não tinha tido nenhuma militância anterior, inclusive porque a 
minha família é muito conservadora, em todos os sentidos: da moral até a política. 
 
H.B. – Sua família é católica, Renato? 
 
R.O. – A família é católica, sim. Eu me chamo Renato José porque eu nasci no dia 20 de março 
e dia 19 é dia de São José. Mamãe era bastante... 
 
H.B. – Devota? 
 
R.O. – Católica praticante. Não toda a família é praticante assim, mas é uma família de matriz 
católica, tradicionalmente católica. Não é um catolicismo impregnado, nunca foi, mas católica, 
pelo menos ritualmente, de cumprimento dos deveres católicos. 
 
H.B. – Mas eu fiz essa intervenção porque você estava dizendo que não era do ambiente 
familiar que você tiraria esse gosto da militância, nada. 
 
R.O. – Não. Porque não tinha... 
 
H.B. – Inclusive, não tinha essa... Foi mesmo no ambiente universitário? 
 
R.O. – Nem era, por exemplo, católico progressista, porque a família não era progressista. A 
família da minha mãe nunca foi progressista. Então, na verdade, isso veio do momento, da 
situação de ser estudante naquele momento. Eu até uso, no Memorial, uma metáfora que é como 
o espírito, pensando do ponto de vista de Hegel, se aliena nesse lugar. Não tinha jeito de 
escapar. Aí eu fui pego nesse contexto, que implica em peças de teatro tipo Arena conta Zumbi, 
em música popular de protesto, em politização de manifestação nas passeatas. Esse contexto era 
um contexto muito amplo na época, que não era exclusivamente partidário. É isso que às vezes 
é difícil às pessoas que relatam o passado, porque elas veem a questão partidária, que, 
evidentemente, é o lado da organização, ou melhor, das organizações. Ele era real, ele era 
concreto, mas ao lado disso existia uma porosidade muito grande que, na verdade, te 
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atravessava por todos os cantos. Aí, se você queria paquerar, você ia num lugar deste; se você 
queria ir numa festa, você tinha isso atravessado; se você ia numa peça de teatro, você tinha 
isso, de alguma coisa cruzada com essas intenções políticas; se você fosse... um livro, um grupo 
de estudo... Tudo isso, de uma certa maneira, fazia parte de um mesmo ambiente, que não era 
arbitrado pelas organizações partidárias, a não ser por aqueles que eram militantes das 
organizações partidárias, que não foi o meu caso. Então, o processo de politização era um 
processo que atravessava a cultura, a sua vida cotidiana e, de alguma maneira, te colocava em 
xeque. 
 
H.B. – Renato, você viveu a reforma de 1968 dentro da universidade. 
 
R.O. – Dentro da universidade. 
 
H.B. – E esse movimento mobilizava também na engenharia? 
 
R.O. – Ah, mobilizava. Mobilizava também na engenharia. Até na engenharia. Apesar de a 
cidade de São Paulo ser ... Aí é o caso: como a cidade é ampla, você tem a possibilidade de sair 
para outros meios. Por exemplo, eu toco violão, e eu tocava muito na noite. Eu tinha uma vida 
boêmia. Então, nessa vida boêmia, eu cruzava com pessoas da FAU, com pessoas das ciências 
sociais, da história. Então você fazia... Esta boêmia era uma boêmia vinculada, também, a esse 
caldo de cultura contestatário que, na época, você... Não tinha uma entrada única. Mas mesmo 
na Poli existia: nós organizávamos o centro acadêmico, teatro, música, peças e uma série de 
coisas. Tinha. 
 
A.G. – Eu estou aqui para policiar que a gente não deixe de falar de algumas questões 
biográficas que às vezes a gente acaba pulando. Nesse novo ambiente que você passou a 
frequentar, nesse círculo, você conheceu a sua mulher, que é citada no Memorial algumas vezes. 
É uma pessoa que viajou com você para a França, então, já estava com você... 
 
R.O. – Mas isso já foi no final da minha... Bom, nesse período, primeiro aconteceu uma coisa 
importante comigo: a minha mãe faleceu, em 1966. E isso foi, de uma certa maneira, uma 
ruptura em relação que houve para mim. Então eu não tinha já nem pai nem mãe. Então, 
realmente, eu estava solto completamente, em um ambiente inteiramente diverso. 
 
H.B. – E é o ano que você vai, que você entra na Poli. 
 
R.O. – Eu entrei em... É o ano que eu entro na Poli, exatamente. Foi o ano que eu entrei na Poli. 
A mamãe faleceu logo no... Acho que foi em setembro, por aí. Então, na verdade, pensando a 
posteriori, aquilo, de uma certa maneira, deve ter tido algum efeito em mim, no sentido em que 
as últimas raízes que me prendiam a um conjunto de expectativas... E eu era obrigado a 
responder... Eu era maior já. Eu já tinha uns 18 anos. E o mundo estava caindo. O meu mundo 
estava caindo. Então, eu tive que me encontrar. De alguma maneira, isso teve um impacto forte 
sobre mim, num contexto de ebulição objetiva, diria Durkheim – que independia de mim, 
evidentemente –, muito grande. Então foi uma conjunção, digamos, de fatores subjetivos e 
objetivos. Agora, eu fui conhecer Paula posteriormente, um pouco antes de viajar para Paris. 
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H.B. – Paula Monteiro? 
 
R.O. – Paula Monteiro. Mas porque aí... Naquele momento... Nesse momento de cultura, uma 
coisa que estava em pauta era o Brasil, conhecer o Brasil profundo. Isso aparecia nos filmes do 
Glauber Rocha, os cangaceiros e esse tipo de coisa. Então, na verdade, eu queria conhecer esse 
Brasil que eu desconhecia, e eu comecei a fazer viagens pelo Brasil. Então, por exemplo, acho 
que em 1967, nós fizemos uma viagem... Acho que foi em 1967. Um colega das ciências sociais 
que tinha muito dinheiro, a família tinha muito dinheiro, e ele tinha uma Kombi, nós fizemos 
uma viagem pela Belém-Brasília. Nós fomos até Brasília e, de Brasília, fomos até Belém. A 
Belém-Brasília tinha sido inaugurada em 1965 e era de terra ainda. Demoramos três ou quatro 
dias para chegar até Belém. Quando nós voltamos, a Kombi quebrou no interior do Ceará e nós 
voltamos de carona e conhecemos toda essa região. E eu fui a Recife várias vezes, de ônibus. 
Em 1969, quando eu conheci a Paula, foi numa viagem justamente, no rio São Francisco, onde 
tinha... A viagem que ia de Pirapora até... Como era o...? No alto de Pernambuco... Penedo e 
aquela região. E que têm os barcos que... Hoje já não existe mais porque fizeram as represas e 
subiram os níveis do rio. Os barcos são aqueles barcos do Mississipi – tinham aquelas rodas que 
a gente vê em filmes de western de vez em quando. E esses barcos é que faziam... A viagem 
demorava uma semana, ou oito dias, não sei. Foi justamente quando o homem chega na Lua. Eu 
conheci a Paula na viagem, porque ela era do colégio e estava com colegas do colégio. Era uma 
dezena de moças que tinham uns 17 anos que estavam fazendo uma viagem, mas não iam para 
lá. Foi aí que eu conheci a Paula, no barco.  
 
H.B. – E você ainda na engenharia? 
 
R.O. – Eu ainda na história da engenharia. Não tinha ainda me decidido a ir embora para a 
França. Aí, logo em seguida, no final do ano, eu decidi que eu ia embora. E a Paula... Ela não 
vai gostar que eu diga isto, ainda mais hoje, que estamos separados, mas ela foi atrás de mim, 
uns quatro meses depois que eu cheguei em Paris. A Paula também teve uma formação na 
França: ela fez graduação, fez mestrado. O doutorado é que ela fez aqui. 
 
H.B. – Mas Renato, como é que se deu isso? Está na engenharia, está mobilizado com essa 
atmosfera inteira e você rompe com a engenharia e vai para a França e vai fazer ciências sociais. 
Então, tem uma ligação de França com ciências sociais, de saída da engenharia com o 
momento...? 
 
R.O. – De saída da engenharia sim, mas com... Eu não tinha nenhuma formação francesa. As 
pessoas às vezes têm dificuldade de entender isso porque... Eu não tinha nenhuma formação 
cultural maior. Eu tinha uma formação normal, de todos os jovens, o usual. Eu não era um 
grande leitor. Eu era um grande leitor de livros, eu lia tudo que caía nas minhas mãos, desde 
gibi até livros, mas eu não era uma pessoa que tinha lido Proust, que tinha lido Balzac, que 
falava francês, que lia inglês. Eu não tinha nada disso. Eu era um rapaz do interior que ia ao 
clube, jogava razoavelmente bem futebol, nadava melhor... É isso que eu era. Agora, no 
contexto que eu fui colocado é que as coisas foram sendo provocadas, e aí é que eu me guiei em 
outra direção. O que eu tinha era uma insatisfação muito grande. Eu acho que tem... No 
Memorial eu usei muito uma metáfora que é a ideia do Sartre da liberdade, que é uma ideia 
evidentemente distorcida. A gente não tem esse poder sobre si. Mas quando você tem 20 anos, 
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você acha que você tem. Você acha que, movido por aquelas forças, ninguém vai te parar. 
Então, por exemplo, eu acho que é muito difícil você parar alguém que tem 20, 22 ou 23 anos e 
que decide, por exemplo... Ou, sei lá, uma mulher que se apaixona por um islâmico. Não tem 
jeito. Não tem como segurar. Se ela resolver ir até o final disso, a vida dela vai ser colocada... 
Se você tem 20 anos, 20 e poucos anos como eu e decide que... Ao ver que a situação política 
do país não tem mais possibilidades, a universidade está sendo quase que fechada, você imagina 
que você gostaria de ir para uma certa direção e você encontra tudo fechado, o que eu fiz? Eu 
peguei as malas e viajei. Se você me perguntar: por que você fez isso? Provavelmente porque eu 
queria encontrar alguma coisa, mas que eu não sabia muito bem o que era, que eu só intuía. 
 
H.B. – E por que França? 
 
R.O. – A França foi em função de um conjunto de conveniências. Porque, evidentemente, eu 
não queria ir para os Estados Unidos, no contexto da disputa que existia. Porque os Estados 
Unidos eram o país imperialista. O que eu ia fazer num país imperialista? Para mim, isso não... 
os Estados Unidos não era cabível como oportunidade. Independente de ser verdadeiro ou falso. 
Mas, na minha representação, isso não entrava. Eu pensei em ir para a Inglaterra, mas aí eu 
percebi que era muito difícil. Eu cheguei a ir ao consulado inglês pedir informações... Mas era 
muito difícil. Tem que ter dinheiro para ir na Inglaterra, e eu não tinha dinheiro. A França era o 
país mais conveniente para mim, por alguns motivos: primeiro, o diploma da Escola Agrária foi 
traduzido para o francês e me serviu como baccalauréat para entrar na universidade. Eu não 
entrei na universidade francesa com a minha entrada na Poli. A entrada na Poli não contou... 
 
H.B. – É interessante isso. 
 
R.O. – O que contou foi o diploma da Escola Agrária. É claro que, depois que eu entrei, várias 
matérias de matemática que eu fiz foram contadas como equivalentes para... Eu me formei mais 
rapidamente no curso de graduação por isso, na França, porque eles contabilizaram todas as 
minhas matérias de matemática e me deram um monte de equivalências. Porém... A entrada se 
fez através do baccalauréat e, automaticamente, eu podia escolher qualquer universidade 
francesa e, também, o visto era mais fácil na época, para você ir para a França. O visto de você 
entrar no país era mais simples. Então, eu optei e fui. Mas eu não conhecia ninguém, eu não 
falava francês, eu não tinha amigo que tinha estado na França... Eu não conhecia nada. 
 
A.G. – Então, como foi a sua chegada lá? 
 
H.B. – A chegada na escola. É isso que é uma... 
 
R.O. – Eu achava isso tudo um barato, porque para mim era uma história... É como se estivesse 
entrando em um filme de aventura: você vai indo e vai indo e aquilo vai te mobilizando. É isso 
que me mobilizava. Você vai buscando as coisas, você vai indo... 
 
H.B. – Mas, por exemplo, o navio atracou, você vai para onde?  
 
R.O. – Pois é. 
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H.B. – Coisas assim, desse tipo. 
 
R.O. – Primeiro, eu já tive problema no navio. Não é problema. Eu subi no navio e fiquei... Eu 
fui de terceira classe – tinha três classes, o navio. Tinha várias pessoas num cubículo com vários 
beliches, e eu fui num daqueles, e com os imigrantes, portugueses e espanhóis. Eu deveria ir... 
Eu não sei em que porto ele atracava em Portugal. Não era Lisboa. Não sei, não me lembro mais 
a passagem para onde era. Mas eu desci em Vigo. O comandante não queria deixar eu descer 
em Vigo porque a minha passagem era para Portugal, mas eu briguei e acabei... Eu conheci um 
jovem que era do Rio de Janeiro, um rapaz que era filho de imigrantes e que era filho de um 
goleiro do Vasco da Gama e que tinha aprendido a jogar futebol nessas... Não tinha escola. 
Naquela época, jogavam... E ele estava tentando a sorte indo para a Espanha. Mas, pelo jeito, 
acho que não deu certo. 
 
H.B. – Você não ouviu mais falar, não é? 
 
A.G. – Ou ele mudou de nome lá. 
 
R.O. – É possível. Aí eu já não sei, eu perdi. Aí eu desci em Vigo, peguei um trem e fui para 
Madri e fiquei na casa da avó dele uma semana. Aí, depois, eu fui para a França, desci na 
França... Eu desci em Paris, na estação de trem, e eu não tinha para onde ir. Isso foi literalmente 
o que aconteceu comigo. Eu peguei as malas... Eu só tinha uma mala, uma máquina de escrever 
e um violão. Desci em Paris, fui para um alojamento no 13ème que alguém tinha me dado o 
endereço, e cheguei lá e não tinha lugar. Aí eu falei: “Onde é que eu posso me hospedar?” “Tem 
albergue.” “Onde é que tem um albergue?” “Em Pigalle.” Aí eu fui para Pigalle e fiquei 
hospedado ali não sei quantos meses. Eu tenho uma lacuna na minha memória que eu não 
consigo... Os primeiros meses que eu fiquei em Paris, eu não consigo muito bem encontrar os 
lugares onde eu fui, porque eu fui para muitos lugares. Eu não tinha onde ficar e os caras me 
tocavam de um albergue e eu ia de um albergue para outro e esse tipo de coisa. Até eu encontrar 
um quarto onde ficar, eu demorei um certo tempo. Mas, na verdade, era um pouco isso. Sei lá... 
Eu achava isso normal na época... 
 
H.B. – Só é possível aos 20 anos. 
 
R.O. – ...com os meus 22 anos. 
 
H.B. – É claro. 
 
R.O. – Quando você está conhecendo os lugares, você está fazendo uma coisa que ninguém fez, 
você se sente na situação totalmente diferente. Foi uma experiência dura – porque eu não tinha 
dinheiro, foi difícil, eu tive que trabalhar –, mas foi uma experiência, para a minha recordação, 
muito prazerosa. 
 
A.G. – E aí, conseguiu traduzir e fazer a equivalência, a validação do diploma... 
 
R.O. – Consegui. 
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A.G. – E a opção pela universidade parisiense então? 
 
R.O. – A opção pela universidade, eu tinha duas opções em Paris: eu podia entrar em Paris-
Sorbonne, por exemplo, e fazer o curso normal, o tradicional, ou eu podia optar por Vincennes, 
porque Vincennes foi a universidade criada em 1969. E dentro do espírito de contestação, eu 
não tive a menor dúvida, eu optei por Vincennes. A Universidade de Vincennes era muito 
específica, porque a Universidade de Vincennes, primeiro, ela era uma universidade que você 
podia entrar mesmo não tendo o diploma de secundário, muitas vezes, francês. Tinha mais 
formas de entrar. Por um outro lado, era uma universidade em ebulição, que tinha pontos 
negativos e positivos. O ponto de vista negativo é que aquilo era um caos. Mas para mim era 
maravilhoso. Por um outro lado, ela congregava um conjunto de professores, desde o Foucault, 
Deleuze, um professor – até eu cruzei com um livro dele outro dia na livraria –, que foi o 
François Châtelet, que me encantou. Então, era um ambiente... Só que era um ambiente pouco 
escolar. Era um ambiente onde você se virava muito bem se você tivesse um dínamo interno 
que te encaminhasse para aquilo. Mas não era uma boa escola do ponto de vista de aprendizado 
tradicional. Mas eu não estava procurando um aprendizado tradicional; eu estava procurando 
outra coisa. Aquilo, para mim, se encaixou como uma luva, sem eu sabê-lo. Então eu vivi um 
ambiente de efervescência, mesmo, naquele... Não porque eu tenha escolhido assim, “eu quero 
isso, assim e assado”. Eu não tinha muita clareza. Você vai tateando. “Eu não vou para a 
Sorbonne porque é burguês; eu vou para Vincennes porque é revolucionário. Eu vou lá”. 
Quando chega lá, você... Eu poderia ter quebrado a cara, mas eu me achei naquele caminho. Ao 
mesmo tempo, eu estranhei o caminho, porque a universidade era confusa, as aulas eram dadas 
em prédios muito ruins – já não existem mais esses prédios – e você tinha aula com o som de 
tiros de metralhadora [imita o som da metralhadora], porque era um terreno de treinamento dos 
soldados. É um negócio anacrônico, você ter uma aula com tiro de metralhadora, não é? Mas ao 
mesmo tempo, isso fazia parte daquele momento, onde tudo era colocado em contestação, onde 
você tinha os maoístas, que queriam fuzilar todos os intelectuais e esse tipo de coisa. E ao 
mesmo tempo, você tinha intelectuais de renome, brilhantes e que estavam ali presentes. Você 
tinha as duas coisas. De alguma maneira, isso tudo me impregnou, no contexto da minha 
formação. 
 
H.B. – A essa altura você já sabia das ciências sociais como campo? Ou ainda estava muito 
embolada com a atmosfera política? 
 
R.O. – Eu escolhi as ciências sociais como um espaço de reflexão da sociedade. Mas a política 
sempre parecia, para mim – até hoje é –, um elemento da cultura e não um negócio da 
organização política. Eu nunca fui... Eu nunca tive um espírito muito militante, na verdade. 
Política significava tudo isso, desde o filme do Buñuel até o Partido Comunista. Então, na 
verdade, não tem uma ligação estreita. Mas é toda essa trajetória, todo esse caldo de cultura. O 
Maio de 68, de alguma maneira, como Vincennes é de 69, traduzia isso muito bem. A esfera da 
política não estava exclusivamente na organização partidária; estava no cotidiano. Então, esse 
elemento me seduzia muito. E também tinha um lado que eu acho que eu sempre... É possível 
que isso venha... É possível. Eu não sei. É difícil pensar sobre si mesmo essas coisas. Mas é 
possível que isso venha desde criança, porque tem um lado de uma coisa que se chama 
aventura. Eu era fascinado por isso. Ainda hoje sou. 
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A.G. – E como era então trabalhar e estudar e ter contato com esse novo campo que você ainda 
desconhecia e, por outro lado, ter contato com esses professores? Chegou a ter aula com o 
Foucault? 
 
R.O. – Cheguei. Eu assisti os cursos do Collège de France. Eu brinquei outro dia com uma 
amiga da Unicamp que é foucaultiana até a raiz do cabelo, eu falei pra ela o seguinte... Ela 
chama-se Margareth Rago. Eu falei: “Margareth, eu nunca li o Vigiar e punir”. Ela falou: 
“Como Renato?! Você nunca leu?!”. Eu falei: “Não, eu ouvi”. De fato, eu ouvi Vigiar e punir. 
Porque eu era concierge em um prédio ao lado do Collège de France e eu ia toda semana 
escutar. Da mesma maneira, eu assisti os cursos do Roland Barthes, embora eu não tenha sido 
um aluno específico do Barthes, porque eu estava, no mestrado, junto com o Edgar Morin. O 
curso do Morin, evidentemente, eu fiz. Então, o fato de você ter contato com esses professores... 
Evidentemente, é um contato muito anônimo – evidentemente, se vocês fossem fazer uma 
entrevista com esses professores perguntando sobre mim, eles provavelmente não se 
lembrariam.  
 
A.G. – Mas eram salas com muita gente? 
 
R.O. – Salas com muita gente e o sistema francês também não favorece a relação pessoal entre 
professor e aluno, ao contrário do sistema norte-americano e esse tipo de coisa. Mas para mim 
foi encantador, porque eu me dei conta, através de indivíduos concretos, de toda uma tradição 
intelectual. Uma tradição intelectual que é diferenciada. Porque uma coisa é você ter aula com 
François Châtelet e outra é com Roland Barthes e outra é escutar Michel Foucault, mas todas 
elas tocam num ponto, que é o pensamento, a reflexão, a autonomia intelectual, a inteligência. 
Então é realmente... Eu cheguei num momento muito específico da França, também. Se eu 
tivesse chegado depois, ou hoje, por exemplo, ou antes, provavelmente eu não encontraria esse 
elenco disponível. Porque o trabalho intelectual tem muito a ver... Eu creio que o trabalho 
intelectual tem muito de artesanal – eu já falei inclusive isso ontem. Isso independendo do 
Wright Mills ter dito. Porque o trabalho é artesanal e você... Como é que você aprende uma 
coisa? É com alguém. Então, por exemplo, o Bastide, para mim, foi uma figura muito 
importante. Eu olhava aquele velhinho e falava: “Porra, mas esse velhinho tem coisas 
interessantes. Como é que ele conseguiu fazer isso?”. Aí, você vai olhando como é que ele faz 
isso, como é que ele faz aquilo e você vai aprendendo. Não é tanto na obra que você leu. 
Também na obra que você leu e nos escritos. Mas no fazer. E você vai aprendendo na conversa, 
pequenas coisas que uma pessoa diz... É interessante isso. Às vezes, você vai num congresso e o 
congresso é uma chatice – a maioria dos congressos de sociologia não tem nada de interessante 
–, e às vezes, você senta para almoçar com um colega... As melhores conversas são essas, no 
almoço. Dito de uma outra forma, essas ciências sociais não se transmitem nem se expressam 
exclusivamente no lugar formal. [Elas se expressam] também, não é? Não vamos negar esse 
aspecto: na sala de aula, no texto... Mas [também] em outros lugares. E eu acabei que tive um 
elenco de professores... Eu tive aula com o Passeron, por exemplo. Não com o Bourdieu, mas 
com o Passeron eu tive. Então, são pessoas que... 
 
H.B. – Quando é que entrou o Bourdieu? 
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R.O. – Foi posterior. Eu tive aula com o Passeron. Por exemplo, eu tive aula com um professor 
argentino que se chama Luis Prieto, um linguista, é um linguista importante. De alguma 
maneira, ele me passou um conjunto de questões da linguística que, na verdade, vazavam pelos 
poros da pele. Isso é que é interessante. São pessoas que você senta numa aula com um 
professor que... como o Bastide, por exemplo, ele te transmite um conjunto de coisas por aquilo 
que ele diz, mas pelo entusiasmo que ele fala, pela maneira como ele aborda as observações e as 
críticas e as ponderações, pela respiração da frase. É interessante. Se você vai prestando atenção 
nisso, você vai se enriquecendo. E eu tomava nota de tudo. O cara falava um nome de um autor, 
eu não tinha a menor ideia quem era o autor. Depois eu ia procurar saber quem era. Pelo menos 
saber quem era. E às vezes tentava ler e esse tipo de coisa. 
 
A.G. – O Becker diz que aprendeu com o Hughes exatamente isso, que não existem essas coisas 
ocultas e que você é agraciado e descobre, mas que o saber sociológico é isso, é você ir 
aprendendo com os outros. 
 
R.O. – E nesse sentido, se você tem bons professores, é uma dádiva. Porque você entra... 
Porque o que está em pauta não é aquilo que está sendo dito explicitamente apenas, mas o que 
está implícito, a maneira como é dita. Por exemplo, pequenas críticas em relação a uma ideia 
teleológica da história: então, eu fui estudar Hegel, aprendi... Eu estudei dois anos, com o 
Châtelet, a teleologia da história. Depois você vai ver um conjunto de críticas pontuais. Então 
você tem, por um lado, um autor que é teleológico do começo até o final, mas que você domina 
razoavelmente bem e que você entende, mas ao mesmo tempo, você tem um conjunto de 
críticas a ele. Então você começa a sedimentar o solo da sua erudição. E isso os autores te 
despertam. Você vai ter uma aula, sei lá... escutar uma aula com... É interessante esse tipo de 
coisa. Ou então, em uma aula, você escuta alguém falando. Às vezes, não é uma aula, porque 
tem conferências, palestras e esse tipo de coisa. Você começa a entrar num outro mundo, que é 
o mundo de abstração. Além de tudo, porque Paris também é uma capital cultural: tem muito 
cinema, então, você pode ir ao cinema... E o que era já uma paixão anterior, ali eu tive a 
possibilidade de assistir coisas dos anos 40 que eu nunca tinha visto, de ver filmes, de olhar o 
Cahiers du Cinéma, de seguir no jornal os debates, algumas discussões. Você se insere num 
outro mundo. A minha formação passou por isso. Mas, por incrível que pareça, foi uma 
formação que se desperta no Brasil, o interesse, mas a formação foi nesse momento que eu fui 
para a França. No Brasil, eu tinha leituras erráticas. 
 
A.G. – E como é que você concilia esse trabalho todo pesado que você diz que teve que fazer 
para sobreviver lá com essa empolgação e envolvimento...? 
 
R.O. – Olha, honestamente, eu não sentia nada. Eu estava tão metido nisso tudo que, para mim, 
eu trabalhava porque tinha que trabalhar, eu carregava peso porque tinha que carregar peso. A 
única frustração que eu tenho, que eu brinco, justamente é que eu não consegui ser gorila de 
trem fantasma. Porque tinha... Nos trens fantasmas, eles contratavam os gorilas – tinha aquela 
fantasia de gorila – para ficar assustando as crianças. Outro dia, eu falei para um amigo meu, o 
Jesús Martín-Barbero, eu falava: “Jesús, veja só, eu sou um intelectual hoje reconhecido, as 
pessoas me traduzem, me leem, e eu não consegui ser gorila”, e ele ria. [riso] Mas a verdade é 
que a fila para ser gorila era muito grande. Então, tinha inúmeros empregos que a gente fazia. 
Um deles era ser gorila. Mas eu consegui ser baby-sitter, eu consegui ser garçom de café... 
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A.G. – Não teve vocação para gorila. 
 
R.O. – Vocação, até que eu tinha, mas a fila... 

 
H.B. – A fila era grande. [riso] 
 
R.O. – O espaço era muito concorrido. Pagava bem e as pessoas... Então, a minha grande 
frustração é não ser gorila. Você vai fazendo... Quando você entra... Eu vivi um meio lúmpen, 
na França. Esse meio lúmpen foi uma experiência também diferente, na qual atravessava a 
questão da política, mas atravessava também uma vida difícil material, onde você tinha droga, 
sobretudo haxixe, contestação, um conjunto de coisas, comunidades hippies e esse tipo de coisa 
que não tem numa vida partidária específica. E o meio lúmpen está marcado pelo ingresso, o 
seu dinheiro. Eu não tinha nenhum tostão. Você tinha que se virar. Era um circuito que você ia a 
um lugar, encontrava um lugarzinho... “Olha, tem um emprego de colheita não sei aonde. 
Fulano de tal está procurando alguma coisa...”. Eu encontrei também colegas... Tinha um colega 
meu de Vincennes, por exemplo, que ele escrevia contos pornográficos, livro de pornografia. 
Ele era processado. Era pseudônimo. Era processado. Ele tinha uns 50 processos nas costas por 
causa dos contos de pornografia e não sei o quê. Mas vendia isso em livro. Então, conhecia 
pessoas as mais diversas, nesse sentido, desde pessoas... desde exilados brasileiros que estavam 
ali até um grupo de lúnpens, de jovens que vinham de todo o lugar: da Alemanha...  
 
H.B. – E a essa altura você já estava casado? Quer dizer, já estava com a Paula. 
 
R.O. – Já vivíamos juntos, eu e Paula, durante todo o tempo que eu fiquei em Paris, fora os 
quatro ou cinco meses quando eu cheguei. A Paula foi em seguida. A Paula também teve a 
mesma experiência que eu, embora ela não tenha as mesmas recordações. 
 
H.B. – Não. 
 
R.O. – Porque as lembranças são diferentes. São dos indivíduos. 
 
H.B. – São. Mas ela seguiu um trajeto e vocês aí se reencontraram na universidade? Ou não? 
 
R.O. – Ela fez Vincennes também. Ela fez a graduação em Vincennes e ela fez o mestrado em 
Vincennes, em psicologia. Mas a Paula também fez, em Paris III [Sorbonne Nouvelle], 
psicologia. Ela tem graduação em psicologia e em sociologia. Ela trabalhava também. 
 
A.G. – Os temas de pesquisa, você se interessa primeiro por poder simbólico, pelo menos é o 
que parece, cultura e poder, e depois vai tratar ainda de cultura, no mestrado, e depois esse 
encontro com o Bastide, que, na verdade, foi suscitado por um interesse prévio numa temática 
que já tinha sido tratada por ele. 
 
R.O. – Sim. Eu fiz o meu mestrado com o Edgar Morin. Não foi... Eu tive muito pouco contato 
com o Edgar Morin. De uma certa m aneira, isso me preparou para um doutorado e me preparou 
intelectualmente, porque eu passei ali um conjunto de coisas, sobretudo a sociologia norte-
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americana, que eu ainda conhecia muito pouco até então. Mas quando eu passei a trabalhar com 
o Bastide, juntamente dentro do tema dos cultos afro-brasileiros, da umbanda em particular, eu 
entrei num outro universo, que era o universo do mundo intelectual francês. Eu não tinha 
entrado nesse compartimento. Até então, eu estava nos compartimentos... 
 
H.B. – Você estava no ambiente político francês. 
 
R.O. – No ambiente. Eu estava me formando. Eu estava me impregnando de coisas. Mas, na 
verdade, quando eu entrei no doutorado, eu entrei num... Não por ser doutorado, mas porque era 
o Bastide e era uma... E eu entrei num outro mundo. 
 
H.B. – Mas eu ia te perguntar isso. Não é porque era o doutorado? A França não dá esse tom... 
 
R.O. – Eu acho que... Você pode fazer doutorado e não entrar nesse mundo. 
 
H.B. – Não ter isso. 
 
R.O. – Institucionalmente, você faz o doutorado e você não entra nesse mundo. O Bastide me 
fascinou por causa do mundo que ele me permitia acessar, como se diria hoje. O Bastide me deu 
sempre uma sensação de anacronismo, de fora do tempo. Eu consegui entrar nos anos 20 da 
França, através do Bastide, e consegui entrar no Brasil dos anos 40 e 50. É uma coisa totalmente 
anacrônica, você olhar. Então, eu comecei a me relacionar com pessoas que eram fantasmas – 
alguns falecidos e alguns vivos. Por exemplo, o Florestan Fernandes, que eu nunca tinha visto; a 
Maria Isaura, que eu nunca tinha visto; o Octavio Ianni, que eu nunca tinha visto; mas também, 
Durkheim, Halbwachs, os autores da... Robert Hertz... São autores que começaram a entrar na 
minha formação, mas entrar de uma outra forma, mais mansa: não de uma forma de 
aprendizado e também, não numa forma política. Não era isso que colocava. Era um outro 
mundo. Era como se tivesse um feiticeiro que te pegasse pela mão e falasse: “Olha aqui”. É esse 
tipo de coisa. Sempre me deu essa impressão. E você vai formando então um outro repertório de 
autores e vai se relacionando com as ideias de uma outra forma. 
 
H.B. – Tem um comentário que você faz sobre A morte branca do feiticeiro negro, dos leitores 
que diziam que você tinha sido... da comunidade de militantes, que você... 
 
R.O. – Eles achavam que eu era nego. 
 
H.B. – ...que você tinha sido um escritor negro, não é? 
 
R.O. – Achavam.. 
 
H.B. – Você acha que essa empatia, essa capacidade de falar do lugar do nativo também vem 
por esse contato com o Bastide? 
 
R.O. – Eu não saberia propriamente explicar. Talvez a minha inadequação desde a minha 
trajetória, o fato de trabalhar na França e estudar... Por exemplo, eu trabalhei junto com os 
árabes, na França. Então você percebe uma série de coisas do cotidiano, e você não é árabe. 
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Então é possível que essa inadequação minha, que, de uma certa maneira, eu achava que tinha 
algo de positivo, mas não sabia... intuía, mas não sabia muito bem, e que, de uma certa forma, 
fazia de mim uma espécie de outsider, é possível que isso tenha algo a ver com a inadequação 
que os negros realmente têm na sociedade brasileira. Eu sempre tive uma sensibilidade. O 
Bastide tinha isso. Honestamente, ele tinha... 
 
H.B. – Talvez tenha sido o inverso: essa sua sensação é que te fez ter gosto de conhecer o 
Bastide. Pode ter sido o inverso também, não é? Pode ter sido a força de aproximação.  
 
R.O. – Pode. Nunca pensei dessa forma. Mas a verdade é que, durante um bom tempo, eles 
achavam que eu era negro. Aliás, o Florestan, eu tenho o relato no... ele ficou super 
decepcionado comigo. Ele disse: “Mas Renato...”. Ele demorou para falar. Ele procurou as 
palavras... 
 
H.B. – Ele estava esperando um negro. 
 
R.O. – Ele queria um negro. Por isso que ele queria que eu escrevesse sobre o Fanon. E depois, 
algumas pessoas me disseram: “Mas Renato, eu tinha certeza de que você era um negão!”.  
 
H.B. – “Mas sou.” 
 
R.O. – Eu conto sempre a história do Florestan que aconteceu comigo, mas é possível que eu 
tenha... Porque é curioso essa história do racismo do Brasil. É claro, não é um ponto biográfico. 
Eu acho que até hoje as pessoas têm muita dificuldade, no Brasil, de lidar com isso. Quando eu 
escrevi Cultura brasileira e identidade nacional e eu trabalhei os autores como: Silvio Romero, 
Nina Rodrigues, esses autores, eu inicio com uma frase dizendo como aquilo que eles falam é 
tão impactante e tão cruel e as pessoas acham tão normal. E não dá para você dizer que o 
espírito da época era esse. A época já tinha outras coisas. Então, a pergunta é: o que torna isso 
crível? Essa é uma coisa que sempre me desafia. Essas explicações são totalmente imaginárias e 
desprovidas de um conteúdo maior real. No entanto, elas são críveis. Isso é que é interessante. 
Eu acho que as ciências sociais têm muito com isso. Porque se você olhar não só o passado, mas 
olhar o presente, você pode fazer a pergunta de hoje: por que essas coisas são críveis? Porque 
elas estão enraizadas na realidade, nas contradições reais? Ou porque nós acreditamos que elas 
são assim? Evidentemente, não há uma resposta definitiva para isso. Mas eu acho que, como 
atitude intelectual, é interessante fazer essa pergunta. Isso faz com que... Sempre me chocou 
esse hiato entre as coisas, no Brasil. Aliás, isso aparece muito nas discussões atuais sobre cotas. 
Você pode ser a favor ou contra as cotas, isso é um outro problema, mas a forma como é 
discutida... 
 
H.B. – A paixão com que... 
 
R.O. – É. Você percebe que tem alguma coisa a mais, além de um argumento específico que 
está sendo discutido etc. e tal. Eu tenho impressão que eu consegui... Sei lá. Essa minha 
sensibilidade, ou essa minha entrada foi por aí, e eu acho que eu consegui tocar em algumas 
coisas. E eu acho que esse tipo de sensibilidade é bom ser cultivado para várias coisas – não só 
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para isso, evidentemente. Mas aí já é uma atitude agora intelectual; já não é mais a mesma coisa 
meio semi-intuitiva. Não sei se isso tem a ver com a minha trajetória ou não. Nunca... 
 
H.B. – Mas você volta ao Brasil... Eu queria fazer agora o caminho de volta para cá. 
 
R.O – Está bom. 
 
H.B. – Você encontra um ambiente intelectual aqui, nos anos 70, de afirmação das ciências 
sociais, mas não dos que vieram da França. 
 
R.O. – Ah, certamente. 
 
H.B. – O trajeto mais conhecido... 
 
R.O. – Era para o Estados Unidos. 
 
H.B. – ...era o dos Estados Unidos. Até tem um esforço desse do outro lado, mas o que vigorou, 
o que, num certo sentido se consolidou – e aí, Fundação Ford e outros investimentos... Eu 
queria um pouco esse seu relato. Como é que você deixa a França? Eu te perguntei como é 
chegar na França sem endereço. Como é chegar no Brasil depois daquele trajeto? 
 
R.O. – Eu deixei a França porque eu não queria virar francês. Isso já era claro. 
 
H.B. – Você sabia isso lá? 
 
R.O. – Isso era claro. Porque eu cheguei numa situação lúmpen e, passado poucos anos, eu tinha 
defendido o doutorado e eu já estava trabalhando – eu comecei a trabalhar em Louvain, na 
Bélgica, através de uma indicação do Bastide; eu comecei a trabalhar também, como assistente, 
no Instituto da América Latina; e começaram a aparecer oportunidades de emprego, na França e 
mesmo fora da França, em outros países europeus... 
 
H.B. – Na área intelectual, não é? 
 
R.O. – Na área intelectual. Por exemplo, eu tinha uma colega que eu conheci, justamente uma 
colega do curso do Bastide, que estava trabalhando – ela era da Colômbia –, estava trabalhando 
em Amsterdã, no Museu de Antropologia, e tinha a possibilidade... porque ela ia sair porque ia 
se casar ou esse tipo de coisa, mas... E comecei a publicar em francês, coisa que é difícil no 
contexto francês. Ainda era mais difícil antes, porque também não tinha passado por um 
processo de institucionalização que hoje ocorre na França. Dentro desse... E o meu temor era 
que eu nunca mais voltasse para o Brasil. Então, eu queria voltar. E era só isso que me 
orientava. A oportunidade... 
 
H.B. – Tinha saudade, tinha a noção de que era brasileiro e era aqui o seu lugar. 
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R.O. – Era brasileiro. Eu não tinha me encontrado num lugar, na França. E também, não foi isso 
que fui fazer. Eu fui estudar. Era esse o meu projeto. De alguma maneira, a ideia minha inicial 
tinha se completado. Então eu queria voltar. Eu ficava com isso na cabeça. Isso me angustiava. 
 
H.B. – Você tinha algum contato com pessoas aqui? 
 
R.O. – Não. Esse que era o problema, eu não tinha nenhum contato. Porque toda a minha 
formação tinha sido na França e toda a minha vida anterior tinha sido no interior – a vida no 
interior mais a Escola Politécnica. 
 
A.G. – Mas você veio fazer trabalho de campo, pesquisas aqui. 
 
R.O. – Eu fiz, mas não tive nenhum contato. Eu não tinha nenhum vínculo com a academia 
brasileira. 
 
H.B. – Então, quando o navio atracou aqui, foi igual. Quando você pousou aqui, foi parecido 
com o pouso lá. 
 
R.O. – Foi a mesma coisa: eu tive que entrar de novo num outro meio... 
 
H.B. – Num albergue, quais são os albergues... 
 
R.O. – Exatamente. Só que dessa vez eu fui para a Paraíba. Porque eu consegui uma proposta da 
Paraíba e eu achei que a proposta da Paraíba era a forma de eu retornar ao Brasil. Então eu fiz 
uma opção que, na minha geração, você não vai praticamente encontrar. Hoje em dia, com o 
mercado de trabalho saturado, as pessoas vão aos lugares, mas nessa época de expansão, não. 
Então, eu fui à Paraíba. Eu cheguei na Paraíba e me dei mal. Saí da Paraíba, fiquei 
desempregado, apareceu um emprego na UFMG, fui para a UFMG. 
 
H.B. – Mas você só vai falar assim, “me dei mal”? 
 
R.O. – Eu me dei mal porque, evidentemente, foi uma opção equivocada. Primeiro porque sair 
de Paris para ir para João Pessoa, realmente... Não faz sentido. Mas era a minha vontade de 
voltar que me fez fazer isso. Por um outro lado, também, não podemos esquecer que, no 
contexto específico da Paraíba daquele momento, de João Pessoa, da universidade, era um 
momento complicado, porque você está no Nordeste, os padrões de socialização são de outra 
natureza. E eu era uma pessoa solta, anônima no meio disso tudo, onde prevalecem relações de 
compadrio, e eu tive problemas de todas as ordens. Inclusive, fui denunciado ao Serviço 
Nacional de Informação por um colega de departamento como sendo comunista. Então, eu tive 
vários problemas: de adaptação e de tudo. Aí, depois de um ano, eu percebi que aquilo não 
funcionaria. Eu tive oportunidade de ir para o Ceará, me contataram, mas eu achei que a minha 
fase no Nordeste já tinha... já era mais do que suficiente. Aí, voltei, fiquei desempregado por 
alguns meses e apareceu a possibilidade de ir para Belo Horizonte, onde eu fiquei oito anos. 
 

[FINAL DO ARQUIVO_RENATO_ORTIZ_01] 
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H.B. – Renato, nós chegamos ao Brasil, não é? 
 
R.O. – Tudo bem. 
 
H.B. – É muito natural que alguém que tenha um doutorado na França e que chegue em São 
Paulo... Quer dizer, você já passou pela Paraíba e já recusou o Ceará, mas a USP é uma 
referência. Ou não era? Isso de alguma maneira... 
 
R.O. – Sim, mas as portas estavam fechadas para mim... 
 
H.B. – Pois é, eu queria te ouvir um pouco sobre isso. 
 
R.O. – ...tanto da USP quanto da Unicamp. As portas estavam fechadas. Por que as portas 
estavam fechadas? Porque eu não estudei aqui. 
 
A.G. – Mas você disse que, de certa forma, foi formada uma curiosidade. Foi formada pelo 
Bastide, que tinha também ajudado a formar o Florestan... 
 
R.O. – Mas o Florestan tampouco estava já na USP. 
 
A.G. – Não estava mais? 
 
R.O. – O Ianni tampouco estava já na USP. O vínculo que eu tinha era um vínculo com 
fantasmas dos anos 40 e 50 [riso]. Quando eu cheguei, em 1976, eu não tinha vínculo com as 
pessoas concretas. 
 
H.B. – Tinha institucionalizado. 
 
R.O. – E por um outro lado, estava ocorrendo um processo de institucionalização no Brasil. Eu 
só tive problemas. 
 
H.B. – Com essa... 
 
R.O. – Eu tentei vir para o Rio de Janeiro e não consegui. Eu fui recusado lá no Ifcs. 
 
H.B. – Mas era o quê? Era concurso? Ou não era concurso? 
 
R.O. – Não, não era concurso. Só não quiseram me contratar. Contrataram outra pessoa. 
 
H.B. – Mas tinha alguma... 
 
R.O. – Eu estava em Minas e eu queria voltar... E vim ao Rio porque, na minha infância em 
Taubaté, o Rio de Janeiro era o máximo. Eu fui criado com a imagem ideal do Rio de Janeiro: 
dos filmes, das chanchadas. O Rio de Janeiro, para mim, era o... Antes de voltar para São 
Paulo... São Paulo sempre foi a minha... o lugar idealizado por mim em fincar raízes, e onde 
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acabei terminando. Mas eu queria passar pelo Rio. Eu estava em Belo Horizonte e tentei vir 
para cá, não consegui e fui para os Estados Unidos. 
 
H.B. – Eu pulei Belo Horizonte. E foi um equívoco, porque eu gostaria muito que você voltasse 
àquela experiência intelectual lá. 
 
R.O. – Eu volto. Eu fui a Belo Horizonte. Mas, justamente, quando eu cheguei, eu não tinha 
entrada nos lugares, porque eu não conhecia as pessoas. 
 
H.B. – Mas quem te chamou para Belo Horizonte? Por quê? 
 
R.O. – Porque tinha uma vaga em antropologia. Ligaram para a minha casa dizendo que tinha 
uma vaga. Aliás, foi até o pessoal do Museu Nacional que ligou. E eu fui para lá. Eu não tinha 
onde ficar e decidi: “Vamos para lá”. Não foi uma questão de opção. Eu não conhecia muita 
coisa de Minas, nada, e entrei na UFMG. Um pouco como eu fui para a Paraíba, eu fui para a 
UFMG. Tinha possibilidades... Eram poucos os doutores na época, mas mesmo assim, era 
difícil para mim, porque eu era muito... Eu não tinha vínculo com os lugares, não tinha vínculo 
com as pessoas, e eu tenho a impressão que as pessoas não gostam disso. Não importa se você 
foi formado, nem se você tenha escrito, você não tendo o vínculo é quase como se fosse uma 
ameaça, às vezes. Eu sempre senti esse constrangimento em relação a mim. Até hoje, de uma 
certa forma. 
 
A.G. – E você estudou em institutos tão diferentes na França, de um tipo de educação tão 
peculiar: na École Pratique e, antes, em Vincennes, que você disse que era bem diferente. E aí, 
chegar a Minas e ensinar lá na UFMG. 
 
R.O. – A minha experiência em si, na UFMG, foi boa, porque os alunos eram bons, a 
universidade é boa. A época, também, era uma época interessante, era uma época de... um 
pouco de final de ditadura militar, o momento em que está se degelando as políticas repressivas 
no país. Também é importante dizer isso. Então, do ponto de vista da universidade, eu acabei 
me dando bem. O que eu não consegui muito foi me inserir na sociedade mineira. Porque a 
sociedade mineira, em particular a belo-horizontina, ela é muito fechada. De novo, eu tive o 
mesmo problema. Mas não exatamente o que tive na Paraíba. Eu tive um problema que... Aí eu 
era muito bem inserido na universidade como um todo, mas não conseguia, digamos, me inserir 
no contexto da sociedade mineira. A única atividade que me deu uma dimensão diferente foi a 
atividade política, que eu nunca tinha tido antes, que foi no movimento de docentes. Para mim 
foi um prazer fazer. Essa experiência no movimento de docentes foi, para mim, um prazer: 
greves e... 
 
H.B. – E ela veio como? 
 
R.O. – Porque justamente no processo de disputa contra a ditadura militar, no momento de 
abertura, que estava um conjunto de movimentos sociais desenvolvendo reivindicações 
autônomas, a ditadura já não era mais tão repressiva no 1975 e 1976, sobretudo, e para frente... 
 
H.B. – Geisel. 



       

Transcrição                                                                                                     
 
 

 22 

 
R.O. – ...justamente o momento que eu cheguei. Então, na verdade, tinha um momento de 
ebulição muito grande, um momento que antecede um pouco a criação do Partido dos 
Trabalhadores [PT]. Então, todo esse processo, de alguma maneira, me cativou. Só que cativou 
dentro de uma modalidade nova. Eu, de fato, passei a militar no movimento de docentes. Eu fui 
da diretoria da associação de docentes local, da UFMG, e participei das greves nacionais e, 
depois, da diretoria da Andes. A rigor, na verdade, eu fui... Até as pessoas riem quando eu digo 
isso. Até eu rio de mim mesmo. Eu fui um dos grandes líderes da primeira greve nacional da 
classe média – é histórica –, que foi a greve das federais, autárquicas na época, de 1981. Porque 
a UFMG estava numa situação específica no comando da greve. Então, aí eu tive uma 
experiência que eu nunca tinha tido. 
 
A.G. – Mas isso é um meio de também estabelecer vínculos e conhecer pessoas, não? 
 
R.O. – Sim. Mas aí foram vínculos políticos e institucionais. Por exemplo, eu fiquei muito... 
 
A.G. – E não abrem outras portas, assim, mais pessoais? 
 
R.O. – Não. Por exemplo, eu fiquei muito amigo do Luiz Pinguelli Rosa, com quem eu me 
encontro ainda de vez em quando. O Pinguelli queria que eu viesse para o Rio e trabalhasse na 
Coppe e fizesse uma espécie de antropologia da economia energética, esse tipo de coisa que eles 
trabalhavam. Mas eu... Ele me colocaria sem problema nenhum, mas eu não queria fazer isso, 
porque a minha perspectiva era outra, de trabalho intelectual. Eu nunca pensei nessa direção. 
Vários colegas meus, depois, viraram reitores, viraram deputados, senadores e esse tipo de 
coisa. Mas isso não era a carreira que me interessava. Por exemplo, o Aloizio Mercadante 
estava conosco no movimento de docentes. Ele virou senador. Mas eu nunca fui falar com o 
Aloizio. Eu não tenho nenhum interesse na vida política, em Brasília. Para mim seria uma 
desgraça ser eleito senador. 
 
A.G. – A sua carreira política acabou aí? 
 
R.O. – Terminou. Mas foi uma carreira política, digamos assim, no contexto dos movimentos 
sociais, que é diferente de uma especialização política, de uma... 
 
H.B. – De partidarização? 
 
R.O. – De partidarização. Então, nesse momento, para mim... Inclusive, quando se fundou o PT, 
eu não me filiei ao PT. Não me filiei. Por que eu não me filiei? Porque... Até hoje eu ainda sou 
um simpatizante do PT, apesar de todos os problemas que ocorrem. Porém, eu achava que uma 
inserção militante partidária, da pouca experiência que eu tinha tido, de alguma maneira, 
entrava em conflito com a vida intelectual acadêmica. Não é tanto porque na vida intelectual 
você pode pensar certas coisas com mais liberdade ou não; é a forma como você pensa. Se você 
for pensar determinados temas, você acaba entrando na linguagem do partido, do sindicato, do 
movimento social, do movimento negro, das mulheres, do feminismo, em que você não 
consegue fazer perguntas e questionar as respostas num outro patamar, num outro circuito de 
onda. Isso me assustava sempre. Então isso, de fato, foi consciente. Eu não queria, depois de um 
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determinado momento. Então, aquela experiência, para mim, foi muito enriquecedora. Eu gostei 
muito. 
 
H.B. – Renato, havia uma... Nós estamos nos anos 70 e, de fato, a cultura como objeto de 
reflexão – você é um pouco pioneiro nisso – não fazia parte exatamente das eleições mais 
consagradas. 
 
R.O. – Nas ciências sociais, sobretudo latino-americanas, não.  
 
H.B. – Pois é. 
 
R.O. – Mas eu vim de uma tradição francesa. 
 
H.B. – Pois é. Então você acha que o fato de você ter eleito, ou pelo menos se afinar com esse 
tipo de interesse, de abordagem tenha contribuído também para essa posição meio gauche, esse 
isolamento? Ou não? 
 
R.O. – É possível. Na verdade... 
 
H.B. – Se o seu recorte fosse outro, facilitaria? 
 
R.O. – Se o meu recorte fosse... Provavelmente, eu teria entrado na militância e esse tipo de 
coisa. Mas, na verdade, eu já não tinha entrado antes, que era justamente na época da esquerda 
armada, e não me parecia... Não sei, eu acredito que alguma sempre... Em relação ao trabalho 
intelectual, me parece que você tem que, de alguma maneira, estar próximo e distante dos 
lugares. Eu cultivo muito essa imagem. Você não pode estar muito próximo porque você não 
enxerga nada e se você estiver muito distante, também, você não tem vínculo real. Então, esse 
equilíbrio é muito difícil de você conseguir. Eu não acredito que exista alguma regra, alguma 
receita ou algo parecido. Eu, de uma certa forma, tendo a cultivar esse tipo de coisa como uma 
atitude. Agora, ao fazer isso, eu não estou fazendo nada de novo, porque vários intelectuais do 
passado fizeram isso. Existe uma tradição, desde, sei lá, o flâneur do Baudelaire, que o 
Benjamin vai retomar, a sociologia como aventura, no Simmel, o artesanato intelectual, no 
Wrigth Mills, e um conjunto de outros autores. Digamos que eu encontrei, nesse espaço, uma 
metáfora que eu consigo... Na verdade, eu me agarro à metáfora. E também, por um outro lado, 
eu talvez não tenha muito talento para fazer política, sentar com as pessoas, discutir essas 
questões. É necessário ter talento, paciência, capacidade de organização, que, evidentemente, 
são qualidades que eu também nunca cultivei. Eu fui um excelente grevista, mas, por exemplo, 
eu não tinha muita paciência em fazer organizações. Eu não sabia fazer isso muito bem e, 
também, não tinha tanto interesse, ou melhor, não tinha tanta paixão por isso. Então, havia as 
duas coisas: havia a questão do trabalho intelectual, mas também havia... Eu percebia que, sei 
lá... Colegas como o Aloizio Mercadante, por exemplo: ele fica o tempo todo fazendo isso. Ele 
gosta disso. Aquele tipo de reuniões, aquelas reuniões, por exemplo, que demoravam cinco, seis 
horas para decidir, palavra de ordem, questão de ordem, aquilo, até um certo momento, para 
mim era interessante, mas depois começava a me cansar. Mas as pessoas que querem fazer 
política têm que saber dominar essa maneira, da mesma maneira de quem vai fazer política no 
Parlamento, tem que dominar o estatuto, tem que dominar cada item, o encaminhamento e essas 
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coisas. Isso não são questões menores; são questões importantes para eles. Uma vez, eu 
encontrei o Florestan Fernandes – ele era deputado federal, em Brasília... Eu fui a Brasília, não 
sei por que exatamente, cruzei com o Florestan e nós saímos e almoçamos juntos, e ele me 
disse: “Renato, a pior coisa que eu fiz foi vir para o Parlamento”. Ele não era um homem 
talhado para esse tipo de coisa, também. Evidentemente, porque, na universidade, você espera 
pelo menos conversas inteligentes e coisas desse tipo, e na política é um jogo de poder, um jogo 
diferente. O jogo é de outra natureza. 
 
H.B. – Não há nada gratuito, não é? 
 
R.O. – É, então, na verdade, a minha experiência foi específica. Para mim foi muito positiva, 
mas não foi uma experiência que, por exemplo, me marcou para eu sair de um caminho e ir para 
um outro caminho. Por exemplo, eu nunca me interessei, nunca me apaixonei nem pela política, 
para dar continuidade enquanto um indivíduo político, e vários colegas meus da Andes foram 
para a política mesmo, se transformaram em sindicalistas, em reitores, em deputados, e outra 
coisa que também o movimento de docentes serviu de base foi na formação para a 
administração da universidade: várias pessoas foram pró-reitores, foram reitores, foram, na 
Capes, membros da Capes importantes dessa política. Eu nunca me interessei por isso. 
 
H.B. – Na formação para a organização, não é? 
 
R.O. – Na formação para a organização. Eu até fui convidado por um dos reitores da Unicamp 
para ser pró-reitor de pós-graduação, mas recusei. Eu não tenho muito... Também, eu diria, eu 
não tenho muito talento. Eu até faço. Do ponto de vista da minha universidade, do meu 
instituto, eu fiz uma série de atividades burocráticas que eram importantes, porque eu acho que 
devo à universidade e eu cumpri com o meu papel, mas não é algo que eu faço... 
 
H.B. – Como escolha. 
 
R.O – ...como escolha. 
 
A.G. – E na UFMG ainda, para a gente ir adiante, algum aluno ou alguns alunos especiais, 
gente de que se lembre que tenha seguido carreira nas ciências sociais e que hoje seja conhecida 
ou alguma coisa assim? 
 
R.O. – Têm poucos... Eu não lembro todos os alunos. Mas têm alguns alunos que estão na 
universidade, sim. A Marina – eu esqueci o sobrenome – está na Universidade de São Carlos, é 
antropóloga; tem uma outra moça que eu esqueci o nome dela agora que está em São Paulo, na 
FAU... Vários seguiram carreiras universitárias. 
 
H.B. – A tradição de antropologia em Minas nunca foi muito forte, não é? 
 
R.O. – Não, nunca foi muito forte. Eles têm problema com isso. 
 
H.B. – Minas é mais ciência política e sociologia, não é? 
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R.O. – Menos política... A ciência política porque a ciência política... Agora eu não sei como 
está, mas na época em que eu fui professor, a ciência política estava marcada por aquela 
perspectiva norte-americana inclusive, porque eles foram financiados pela Fundação Ford logo 
no início, no final dos anos 60, então, tinha uma tradição de mestrado e de pós-graduação. Na 
sociologia e na antropologia, não havia pós-graduação. Foi criada na época em que eu estava lá. 
Então, eu tive pouca experiência em pós-graduação na UFMG porque era uma pós-graduação 
muito recente. Tive experiência maior na graduação. 
 
A.G. – É, a ciência política já tinha outra tradição, não é? Ela vinha da economia, de outro 
instituto... 
 
 
R.O. – Tinha uma tradição da economia, da Faculdade de Economia, e tinha essa tradição na 
ciência política específica.  
 
H.B. – E um vínculo muito forte com o Iuperj nessa época, de formação e tudo isso. Quando é 
que você virou sociólogo? 
 
R.O. – Eu sou antropólogo e sociólogo. Eu faço ciências sociais.  
 
H.B. – Não, eu estou falando inclusive profissionalmente. Não... Isso eu sei. Você foi 
convidado para Minas como antropólogo. 
 
R.O. – Ah, entendo! 
 
H.B. – Quando é que deu essa virada? 
 
R.O. – Na verdade, eu nunca tive problemas de identidade. Isso é um tema que eu trabalho, mas 
eu nunca tive problemas de identidade. Até acho o seguinte, acho que a gente não deveria ter 
carteira de identidade; a gente devia ter uma carteira de diferenças. Porque eu não digo nada 
dizendo: “Eu sou assim. Esse é o meu ser”. Mas eu digo as coisas quando eu falo assim: “Eu 
gosto de vinho e não gosto de cerveja. Eu gosto de mulher e não gosto de homem. Eu gosto de 
praia e não gosto de sítio. Eu gosto de livros e não gosto de ir ao shopping”. À medida que eu 
vou falando as coisas, isso são as diferenças que me constituem. E, na verdade, a minha 
identidade final é esse conjunto de diferenças, que só vai terminar com a minha morte. Ou seja, 
eu não deveria ter uma carteira de identidade; eu devia ter uma carteira de diferenças. Se eu 
perguntar quem você é, você começa a contar sobre a sua vida. São essas diferenças que te 
constituem verdadeiramente. 
 
H.B. – Mas as instituições trabalham com a carteira de identidade. 
 
R.O. – É, as instituições trabalham, é verdade. 
 
H.B. – Então, como é que te chamaram? [riso] 
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R.O. – Eu, na verdade, tive uma formação dupla: em sociologia e antropologia. Na França, eu 
cultivei esses dois lados e, no contexto da elaboração da minha tese, com o Bastide, eu trabalhei 
muito em antropologia, mas eu já tinha toda uma formação em sociologia, uma dupla formação. 
Do ponto de vista institucional, foi o Departamento de Antropologia que me convidou. Então, 
eu dei aula na graduação de antropologia durante todo esse tempo. A Paula Monteiro, que era 
minha mulher na época, ela também foi e, em seguida, entrou na universidade e dava aula de 
sociologia. E depois ela foi para antropologia, na USP, onde ela está hoje. Eu não. Eu fui... 
Institucionalmente, eu estava na sociologia. Mas os livros que eu escrevi, a rigor, são livros que, 
na verdade, misturam os dois elementos, ou seja, A morte branca do feiticeiro negro não é uma 
abordagem exclusivamente antropológica; é uma abordagem histórica, sociológica e, também, 
tem um elemento antropológico forte. Por um outro lado, Cultura brasileira e identidade 
nacional é a mesma coisa, tem os elementos da antropologia, mas também o livro A consciência 
fragmentar que eu escrevi, que é mais teórico, mas tem um conjunto de outras coisas. Então, 
independente do curso que eu dava, por onde eu estava trabalhando efetivamente, do ponto de 
vista de reflexão, era um domínio maior das ciências sociais. Quando eu saí de lá e fui para a 
PUC de São Paulo, no Pós-Graduação da PUC de São Paulo, aí eu estava trabalhando na área de 
ciências sociais. Eu continuei com o mesmo tipo de coisa. Quando eu saí da PUC de São Paulo, 
em 1988, e fui para a Unicamp é que eu fui para o Departamento de Sociologia. 
Institucionalmente, eu só fui para um Departamento de Sociologia, na Unicamp, porque o 
Programa de Pós-Graduação da PUC era em Ciências Sociais. 
 
H.B. – Aí facilitava. 
 
R.O. – Mas aí, na verdade, eu fui indo em função... caminhando em função das demandas um 
pouco institucionais que eu podia me adequar. Mas eu nunca pensei muito nisso do ponto de 
vista... Quer dizer, eu nunca tive drama em relação a isso. Eu sei que meus colegas antropólogos 
têm um drama enorme. Eles são, obrigatoriamente... querem se definir como antropólogos, 
como se fosse uma tribo. É diferente. Eu tenho uma dificuldade muito grande, porque eu acho 
que as ciências sociais... 
 
H.B. – Mas usam essa categoria inclusive. Há textos com esses... 
 
R.O. – Usam. Eu acho um equívoco. Porque, na verdade, as ciências sociais é uma reflexão 
sobre as relações sociais, sobre a sociedade, sobre os vínculos. Isso que é ciência social. Na 
verdade, do ponto de vista epistemológico, não tem a menor diferença se você tem uma 
formação antropológica, sociológica ou histórica. Porque a sociedade, as relações entre os 
homens é que conta. Você tem que dar conta disso em um registro diferente do que os homens 
dão a isso – seja o registro da política, seja o registro da religião, seja o do senso comum, da 
vida familiar e esse tipo de coisa. Isso é ciências sociais, seja a sociologia, a antropologia ou o 
que seja. O que tem é que essas ciências sociais construíram tradições intelectuais diferenciadas. 
Por exemplo, se você for fazer ciência política, você vai ler determinados autores; se você for 
ler antropologia, você vai cultivar outros autores; sociologia outros autores. Mas, a rigor, na 
construção mesmo do objeto, isso não faz muito sentido. A não ser do ponto de vista 
institucional, não é? Do ponto de vista institucional, sim. 
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H.B. – Renato, eu queria fazer um apanhado e queria ouvir você sobre isso. Você entra na 
Unicamp em 1988. 
 
R.O. – Sim. 
 
H.B. – E 1988 também é o ano em que você prepara o volume do Bourdieu para a grande... 
 
R.O. – Não, o volume foi antes. 
 
H.B. – Foi antes da Unicamp? 
 
R.O. – O volume do Bourdieu foi feito quando eu estava em Minas. 
 
H.B. – Em Minas ainda? 
 
R.O. – Apesar de ele ter sido publicado três ou quatro anos depois. Eu fiz aquilo em 1979 e saiu 
em 1983 ou uma coisa assim. Em 1982 ou 1983. 
 
H.B. – É, por aí. É na década de 80. 
 
R.O. – Isso mesmo. 
 
H.B. – E na mesma época, em um tempo parecido, o Sergio Miceli está fazendo a introdução lá 
de A economia das trocas simbólicas. 
 
R.O. – Ele fez antes de mim. Ele fez em 1975 ou 1974, eu acho. 
 
H.B. – Antes de 80? 
 
R.O. – Foi. 
 
H.B. – Então, tem essa associação, quer dizer, pelo menos para a minha geração, a entrada do 
Bourdieu no Brasil, eu tinha sempre como referência ou o Sergio ou você. 
 
R.O. – De alguma maneira, eu fui um dos que contribuíram para a entrada do Bourdieu, não há 
dúvida nenhuma. 
 
H.B. – Não é? Então, o que eu queria ouvir era o seguinte: primeiro, a gente ficou devendo essa 
sua aproximação com o Bourdieu lá, mas eu queria ver se retomávamos agora, e depois, se você 
vê alguma distinção, ou como é que você vê... Porque me parece diferente a forma como você 
se aproximou ou que você expressa isso na sua obra e a que o Sergio fez. 
 
R.O. – É diferente. 
 
H.B. – Então eu gostaria de ouvir um pouco a sua opinião sobre essa distinção. Mas antes, o 
lugar do Bourdieu, a sua aproximação com o Bourdieu ainda lá. 
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R.O. – A minha aproximação com o Bourdieu na França foi muito pequena, a não ser por 
alguns livros, via Passeron. Porque eu fui aluno do Passeron. Então, o Les héritiers, que era um 
livro muito lido e, por exemplo, muito valorizado pelo François Châtelet, que o citava, e vários 
outros – Foucault também citava. O Les héritiers teve um papel importante na França, menos do 
que... Mais do que A reprodução, Os herdeiros. Porque, na verdade, colocaram a problemática 
da educação dentro de um contexto de classes sociais, de capital cultural e esse tipo de coisa e 
tinha todo um lado inovador do tratamento estatístico, de dados e essas coisas. Porém, eu nunca 
fui aluno do Bourdieu, porque o Bourdieu estava em um outro laboratório de sociologia, na 
École des Hautes Études... a École Pratique des Hautes Études – depois é que se transformou, 
passou o nome. E, na verdade, eu fui para um outro lado da École Pratique; não o lado do 
Bourdieu. Eu conhecia o Bourdieu via o contexto francês da leitura e da reputação, que era 
grande, mas não o que ele veio a ter posteriormente, e evidentemente, via os trabalhos dele com 
o Passeron. Acontece que, no final dos anos 70, quando inclusive o Passeron e o Bourdieu já 
haviam se separado, o Bourdieu, na França, tem o Centro de Sociologia Européia, eu creio – eu 
não sei como se chamava –, que começa a desenvolver a revista Actes de la recherche en 
sciences sociales. O Sergio foi aluno do Bourdieu neste contexto específico. Então, essa revista, 
eu conhecia e me parecia muito interessante. A abordagem do Bourdieu me parecia muito 
criativa, no contexto da sociologia francesa e mesmo internacional. Foi aí que eu propus ao 
Florestan Fernandes fazermos um livro sobre o Bourdieu. Porque, a rigor, o Florestan queria 
que eu fizesse um livro sobre o Frantz Fanon, porque achava que eu era negro, e queria que eu 
fizesse um livro sobre o Georges Balandier, porque o Balandier era um antropólogo conhecido e 
eu havia cruzado com o Balandier na França, por causa do Bastide. Eu gosto dos trabalhos do 
Balandier, mas eu propus a ele – naquela época, eu estava lendo muito Bourdieu – fazermos um 
livro sobre Bourdieu. Ele não gostou da ideia, o Florestan, porque ele achava que o Bourdieu 
era um representante do estrutural funcionalismo. Porque no Brasil, naquela época, se opunha 
estrutural funcionalismo a uma teoria do conflito, e essa teoria do conflito seria o marxismo. E o 
Florestan, naquele momento, ou seja, no final dos anos 70 – isso foi em 1977, mais ou menos –, 
ele já estava em um processo de politização muito grande, anterior à formação do próprio PT, 
que é de 1980 ou 1981. E o Florestan estava... E essa divisão era muito comum no Brasil. Hoje, 
ninguém mais fala nisso, como se tivesse um estrutural funcionalismo, que era estático e uma 
série de coisas assim, e uma outra coisa que seria a dinâmica, pensaria a mudança, e em 
particular, quem faria isso melhor era o marxismo. Então o Florestan estava nesse tipo de 
dicotomia. Eu argumentei com ele que não era bem assim, que o Bourdieu estava propondo um 
outro tipo de teoria. Bom, ele aceitou a minha proposta, embora ele nunca tenha se convencido. 
Ele nunca gostou mesmo do Bourdieu. Mas ele achou ótima a introdução. E até ele me 
escreveu... Tem uma carta dizendo que ele... dizendo: “Você fez um trabalho maravilhoso, uma 
introdução... A introdução é uma reflexão”, e me elogiou muito. Mas, no fundo, eu ainda acho 
que ele é um representante do estrutural funcionalismo. O livro ficou pronto em... Eu escrevi 
para o Bourdieu, para montar o livro, e ele me respondeu. O próprio Bourdieu me deu uma 
sugestão de lista de textos e me enviou os textos e eu peguei aqueles textos e montei o livro. Eu, 
na verdade, tinha alguma ideia e fui montando. Sugeri com ele e ele fez esse tipo de coisa. 
Então, eu fiz... O livro ficou pronto em 1979. Só que a coleção teve problemas, tanto que não 
saiu o texto do Fanon, que eu fiz em seguida. Eu estive de novo na França, quando eu estava 
nos Estados Unidos. Porque eu fui... Eu tinha ido aos Estados Unidos, não me lembro bem por... 
Em 1979, justamente. Dos Estados Unidos, eu estive em Paris e fiz uma pequena pesquisa na 
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Faculdade de Medicina sobre o Frantz Fanon. Eu já tinha terminado o texto do Bourdieu. O 
Bourdieu não tinha entrado ainda no Collège de France. E foi nesse contexto que, digamos, o 
livro saiu aqui no Brasil, na coleção Grandes Cientistas Sociais. 
 
H.B. – Completamente esgotado. É incrível. 
 
R.O. – É. Agora, o Bourdieu que o Sergio colocou é um pouco diferente da minha sensibilidade. 
Primeiro porque ele foi aluno do Bourdieu, então ele tinha um vínculo com o Bourdieu que era 
um vínculo mais de uma proximidade respeitosa de um professor, e segundo porque o Sergio, 
de uma certa maneira, se transformou em um bourdieurista e eu não. Tanto que tem uma certa 
crítica. O Bourdieu leu o meu texto e me mandou uma carta, ponto por ponto, chamando a 
atenção para algumas coisas, e eu quis publicar a carta do Bourdieu, mas ele não autorizou, 
então, o livro saiu sem a carta do Bourdieu. A minha leitura era uma leitura mais solta do 
Bourdieu, e eu sempre tive esse relacionamento com o Bourdieu. Porque eu acho que o 
Bourdieu... Tem dois níveis do Bourdieu: um Bourdieu que é um Bourdieu que é, digamos 
assim, aquele que fez um trabalho empírico e específico e que é muito criativo na construção do 
seu objeto sociológico, mas ele está sempre desafiado por essa questão intelectual da autonomia 
do pensamento. Nesse sentido, não fez tanta diferença abismal entre o Adorno e o Bourdieu, 
para falar uma coisa quase impossível, justamente. Esses autores cultivam a autonomia do 
pensamento, cultivam a soberania do pensar, e o Bourdieu sempre teve isso. Se você vê, por 
exemplo, o debate entre ele e o Sartre é sobre isso. Ele diz: “O Sartre está introduzindo questões 
ideológicas que não deveriam ser introduzidas na construção do objeto sociológico.” E ele vai 
dizer: “A televisão está introduzindo questões mediáticas que não deveriam ser introduzidas na 
questão...” Ele é uma pessoa... O Bourdieu do qual eu me aproximei está muito vinculado a 
isso. Eu tenho impressão que o Bourdieu do Sergio já é mais metodológico, dá conta de recorte 
e esse tipo de coisa. E a questão metodológica é sempre complicada porque você vai recortar e 
construir os objetos em função de contextos que são distintos. Até um determinado momento, 
certas técnicas que tiveram um bom êxito em determinado lugar, necessariamente, não dão em 
outro, porque a dinâmica... 
 
H.B. – Fica mais preso, não é? 
 
R.O. – Fica mais preso. E aí você tem um certo... 
 
H.B. – Um constrangimento, mesmo. 
 
R.O. – ...um reducionismo da coisa. Então eu sempre tive essa relação com o Bourdieu. 
Inclusive, até hoje eu tenho um bom relacionamento com a obra do Bourdieu. Porque, também, 
eu não pergunto para a obra aquilo que ela não pode dar. Por exemplo, o Bourdieu não entendeu 
nada sobre o tema da globalização. Nada. Inclusive, o que ele escreveu sobre isso não é bom. 
Ele tinha dificuldade. Ele ainda voltou à ideia do imperialismo, que ele nem sequer usava em 
nenhum dos outros contextos. No entanto, não me interessa ficar... fazer uma crítica do 
Bourdieu por causa disso. Não é isso que é importante. O importante é como eu vou pensar a 
problemática da globalização. E aí, até lendo bem Bourdieu, tem algumas coisas que eu retomei 
dele. No livro A diversidade dos sotaques, eu fui retomar uma série de coisas que ele fala sobre 
as línguas e os idiomas que são muito interessantes. Então os autores não devem ser lidos para 
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aquilo que eles não são apropriados. Se você for ler um autor que escreve sobre... Não interessa 
muito ler, por exemplo, o livro do Bourdieu sobre o masculino e o feminino porque as 
feministas já fizeram aquele trabalho. Ele não vai dizer muita coisa a mais nisso. O Touraine, 
também, ele acabou de escrever um livro nessa direção recentemente. Mas o que eles vão dizer? 
Pouca coisa. Porque esse trabalho, o principal dele já foi feito antes por essas pessoas. A gente 
tem que ler os autores que nos dão as coisas nos passos que nós iremos caminhar e não... 
 
H.B. – Quer dizer, você não pode pedir de um autor que resolva toda a questão de uma 
disciplina ou de um campo. 
 
R.O. – Eu vou ler o Norbert Elias, A sociedade de corte, fazendo uma crítica ao eurocentrismo 
do Norbert Elias? Eu não leio o livro. Toda a beleza do livro, eu não consigo captar. Eu sei que 
o Norbert Elias é eurocêntrico, que aquele tipo de proposta ali que ele coloca vale para uma 
visão de uma Europa específica. Basta eu pegar, por exemplo, e comparar A sociedade de corte 
e aquelas coisas da contenção da conduta a sociedades japonesas desde a época feudal japonesa. 
Daria uma outra coisa que não tem nada a ver com aquele mundo que ele está falando. Tudo 
bem, se eu estiver fazendo um tema sobre o eurocentrismo, aí cabe a minha argumentação. Mas 
se eu estiver rotulando o Norbert Elias só com isso, eu perco toda a riqueza do trabalho do 
Norbert Elias, que é em relação a tudo aquilo que ele disse. Então não adianta nada eu colocar, 
para os autores, certas questões que são impertinentes, às vezes, ou que são pertinentes, mas 
vinculadas a um tema muito específico. A minha relação com o Bourdieu sempre foi assim. Eu 
acho que é um excelente pensador, tem análises muito argutas de vários fenômenos, e mais 
ainda: ele tem uma capacidade muito grande de re-traduzir essas questões que são constitutivas 
das ciências sociais e da autonomia do pensamento em tempos atuais. Então, isso é interessante. 
Isso eu sempre mantive, de uma certa forma. Agora, evidentemente que o Bourdieu tem... Eu já 
escrevi em algum lugar que o Bourdieu está mais para a fotografia e menos para o cinema. As 
análises dele têm menos movimento e têm mais fixação. Já as do Norbert Elias têm muito 
movimento e às vezes falta alguma fixação, para você chegar nas estruturas e esse tipo de coisa. 
Mas eu tenho impressão que isso são as ciências sociais. Um pouco são. E é dentro disso que a 
gente tem que se mover. E eu acho que aí é que são as diferenças, um pouco, de... não só de 
interpretação, mas de embocaduras, no caso de uma leitura do Sergio e a minha. A leitura do 
Sergio é mais ortodoxa; a minha é mais heterodoxa.  
 
A.G. – E pode ser, não é? Porque vocês também têm vínculos diferentes, como você tinha... 
 
R.O. – É evidente. Eu não fui aluno dele. Eu, na verdade, eu o encontrei apenas uma vez. 
Tivemos uma longa conversa e ele gostou muito das minhas ideias, do que eu estava fazendo – 
justamente, na época, era um livro sobre a França, Cultura e modernidade, que era o início do 
tema da globalização. Agora, aí eu não tive o prazer mesmo de ter um contato mais forte com 
ele. Eu gostaria de ter tido. Porque é muito interessante você ter contato com essas pessoas. É 
um prazer.  
 
A.G. – Eu quero perguntar justamente sobre isso. Já que estamos falando de referências, quais 
são as grandes referências da sua trajetória intelectual? Ou, pelo menos, os nomes que vêm 
agora à sua cabeça. 
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R.O. – São de diferentes níveis. Umas são as referências, digamos, teóricas, ou seja, os 
fantasmas com quem eu não posso conversar: Marx, Weber e Durkheim, que sempre foram, 
para mim, referências muito fortes da constituição do trabalho. Se vocês olharem nos meus 
textos, eles vão aparecer aqui e acolá, embora fique difícil dizer que eu seja, weberiano, 
durkheimiano ou marxista. Eu nunca fui nenhum dos três. Eles estão sempre presentes com o 
diálogo, você vai perceber nos textos, em função do... Aparece mais um ou outro em função da 
construção mesmo do objeto. Mas também, um conjunto de autores que são desde filósofos e 
historiadores, que às vezes nem aparece no texto. Por exemplo, eu sou um grande leitor de 
história, eu gosto muito de história, então, por exemplo, Le Goff, Marc Bloch, esses autores do 
Annales, Lucien Febvre, eu li muito esses autores. Eles estão sempre presentes no meu 
imaginário intelectual, embora às vezes não apareça no texto. Ou os meus professores na França 
– não todos – que, de uma certa maneira, me transmitiram, fazendo o métier, e pessoas que eu 
pude encontrar ao longo da vida e que eu tive possibilidade de conversar. Eu diria que, no caso 
do Brasil, para mim foi muito prazeroso conhecer a velha geração da USP, que aí deixou de ser 
fantasma para mim. Primeiro, a Maria Isaura Pereira de Queiroz, que eu acabei conhecendo na 
França porque ela era muito vinculada ao Bastide e, a partir de então, nós tivemos uma amizade 
muito grande. Tivemos um grupo de estudos na Anpocs, e eu entrei no mundo... Eu sempre me 
dei bem com os velhinhos. Era como se eu pudesse entrar no mundo deles. E também, como eu 
não tinha sido aluno deles e eu não tinha nenhuma restrição, provavelmente, eles podiam ficar 
mais à vontade comigo. Não sei. Aí eu estou fazendo uma projeção. Eu sempre me dei muito 
bem com a Maria Isaura Pereira Queiroz, apesar de sermos muito diferentes. Segundo, o 
Florestan Fernandes, que eu acabei tendo contato via a questão de publicação dos textos na 
Ática. Mas depois, em 1985, eu fui trabalhar na PUC e, no programa da PUC de São Paulo, eu 
tive... Era um nicho muito pequeno de pessoas, um grupo muito pequeno de pessoas, e eu tive a 
oportunidade de entrar em contato com pessoas que eu não conhecia, toda a geração mais velha: 
desde a coordenadora, uma antropóloga, que é a Carmen Junqueira, que até hoje é minha grande 
amiga, ao Cândido Procópio de Camargo que escreveu sobre umbanda justamente, que era 
presidente do Cebrap no momento da ditadura militar, que havia lido minha tese sobre religião, 
que se suicidou em 1987, eu creio, e o Ianni, e o Florestan. Então, eu tive um contato muito 
grande com o Florestan, cotidiano, quando eu era professor – a diferença de idade era enorme, 
evidentemente –, e me dava muito bem e gostava... Aí você tem contato com a pessoa 
cotidianamente, que fala de coisas que... não estruturalmente, com pensamentos. É interessante 
você captar essa vivacidade das pessoas. E o Ianni, que se tornou um grande amigo meu. Então, 
por exemplo, é um prazer conversar com essas pessoas. Não só elas contam coisas, porque são 
mais velhas, mas elas fazem observações sobre o mundo atual que são, às vezes, estapafúrdias, 
que te deslocam. Isso que é interessante. 
 
A.G. – Com o Laurent, manteve algum contato? 
 
R.O. – Contato pouquíssimo com o Laurent na época. Os contatos meus franceses foram 
declinando, porque como eu voltei para o Brasil, eu não pude cultivá-los na França. E depois, eu 
inventei de ir para os Estados Unidos, porque eu queria ter uma formação... Agora é ao 
contrário do que... Eu queria ter uma formação norte-americana, porque eu achava que isso era 
uma lacuna na minha formação. Então eu fui para os Estados Unidos, para Nova York.  
 
A.G. – Fazer o primeiro pós-doutorado de vários, não é? 



       

Transcrição                                                                                                     
 
 

 32 

 
R.O. – O primeiro. 
 
A.G. – É uma lista. 
 
R.O. – É, foi o primeiro lá. Eu fui para Nova York. Eu fiz questão. Eu fui primeiro por quatro 
meses, em 1979, depois voltei por um ano, em 1983 e 1984. Aí eu conheci os Estados Unidos. 
Eu procurei me inserir da melhor maneira possível. Eu não queria ficar por lá. Eu recebi oferta 
de emprego, de trabalho e tudo, mas não quis ficar, evidentemente, nessa altura do campeonato.  
 
A.G. – E livros? Falou da obra de Marx, Durkheim, mas há algum livro ou alguns livros que...? 
 
R.O. – É difícil falar em um livro. Para mim...  
 
A.G. – Ou uma obra. Pode ser também filme. Alguma obra marcante. 
 
R.O. – Quando eu estudava essas... Marx, Weber, para mim eram todas obras marcantes. Mas se 
for olhar hoje, por exemplo, eu diria o seguinte: todo livro que me traz ideias, eu, realmente, eu 
tenho um interesse muito grande. Pode ser até de um pequeno autor. Eu tenho muito interesse 
pelas ideias. Por exemplo, sei lá, às vezes, eu falo assim: “Eu não estou com ideia de fazer nada. 
Eu gostaria de ter uma coisa diferente”. É difícil ler autores. Por exemplo, eu citei ontem um 
livro, na nossa palestra, que me deu um insight sobre o mundo atual que eu não tinha... Já tinha, 
porque eu escrevi sobre isso. Tem um texto meu, [Anotações] sobre o universal e a diversidade, 
que é um bom texto. É um artigo reflexivo que eu escrevi para o contexto da Unesco e depois 
foi publicado como... uma conferência que eu fiz numa abertura do... há dois anos atrás, de um 
evento da Associação Nacional de Educadores... Eu não sei como chama. 
 
H.B. – Anped [Associação Nacional de Pós-Graduação e Pesquisa em Educação]. 
 
R.O. – Anped. 
 
H.B. – De pós-graduação em educação. 
 
R.O. – Eu tinha escrito o texto. Mas recentemente eu estive em Paris, passei dois meses – eu 
estava de licença –, eu queria ler coisas as mais diversas possíveis e li esse texto do Alain 
Badiou, Os fundamentos do universal – o apóstolo Paulo. Aquilo me deu um insight, porque eu 
entendi um conjunto de coisas. Evidentemente, o texto do Badiou é um texto que não me 
convence. Porém, ao ter lido um texto que não me convence, eu tive um insight que eu não teria 
com tanta força e tanta clareza se eu não tivesse lido o livro. Ou seja, da dificuldade que está em 
se trabalhar a problemática do universal e do universalismo em um mundo globalizado. Eu vou 
perceber isso em um autor que é marxista e que, desesperado, vai buscar no apóstolo Paulo as 
suas certezas que foram ... 
 
H.B. – Um pouco ameaçadas, não é? 
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R.O. – ...ameaçadas. Então é muito interessante isso, você chegar e ter esse tipo de coisa. E isso 
você tem, na verdade, lendo autores, às vezes, que... 
 
H.B. – Andando na rua, vendo um filme... 
 
R.O. – Andando na rua, vendo filme... 
 
H.B. – ...conversando com alguém. 
 
R.O. – Às vezes, você chega... Então, as conversas são muito importantes por isso. A conversa 
com o Octavio, era interessante, porque ele dizia certas... 
 
H.B. – Octavio é o Octavio Ianni?  
 
R.O. – O Octavio Ianni. Ele dizia algumas coisas, às vezes, assim, com uma certa crueldade, 
mas que eram muito interessantes. Ele dizia: “Renato, você já percebeu que os nossos colegas 
falam todos na terceira pessoa?”. É de uma crueldade, mas de uma precisão enorme, dito: eles 
não têm ideias próprias e falam sempre em nome de Marx, de Weber, de Durkheim ou de quem 
seja, mas não falam na terceira pessoa. Dito de uma outra forma: o processo de socialização das 
ciências sociais no Brasil, no geral, leva a tal ponto que as pessoas perdem a sua identidade, a 
sua individualidade, o seu elemento. Ele me dizia, no debate da globalização: “Renato, você não 
acha que os nossos colegas parecem esses personagens de história em quadrinho?”. Eu falei: 
“Que história em quadrinho?”. “Essa de cinema, Renato. Aqueles coelhinhos, aquela 
personagem que chega na montanha e fica correndo, e ele continua a correr, mas se ele olhar 
para baixo, cai.” [riso]. O solo já desapareceu e as pessoas continuam pensando a mesma coisa. 
Ou seja, são formas de você captar a metafórica, assim, das coisas, que eu não... Porque ele 
tinha uma espécie de sabedoria camponesa, porque ele veio do interior, de Itu e essas coisas. 
Então é interessante. Você vê uma pessoa dessas falar, é uma metáfora que faz clique e você 
chega e... Isso é muito interessante, porque cada uma das pessoas tem observações diferentes, 
olhares diferentes e pontuam coisas diferentes. Se você estiver um pouco atento a isso, de uma 
certa maneira, é uma forma. Porque a gente não consegue... Eu não sei se foi o Wright Mills que 
disse isso em algum lugar – eu creio que sim –, no trabalho intelectual, você não consegue ter 
relacionamento com o mundo todo. Como é que você vai falar sobre globalização? Como é que 
você vai se relacionar com o mundo global? Não existe isso. Você tem que, para construir de 
determinada maneira, você tem que estar afinado com alguma coisa. Mas para estar afinado, 
você tem os livros que você lê; eventualmente, filmes que você vê; conversas que você tem e 
esse tipo de coisa. Então, nos contatos pessoais, às vezes você vai tendo... Você tem que, na 
verdade, estar atento a essas coisas. É muito difícil você estar atento porque, no geral, você 
tende a desligar, digamos, o óculos, ou a máquina que você tem. Você desliga fora do contexto 
especifico. No meu caso, eu acho que a máquina é para você ligar o máximo possível: eu vou ao 
cinema, vejo um não sei o quê, escuto uma conversa... Isso é uma forma de você se alimentar. 
Eu uso uma expressão – é metafórica também, é claro – que é a ideia do candomblé. No 
candomblé se tem a expressão de “se dar de comer à cabeça”. Em todo ritual de iniciação, a 
neófita que entra, ela entra seminua, no estado de semitranse e ela, na cabeça, tem um conjunto 
de multicomida e, literalmente, ela fica com aquilo na cabeça durante uma semana e aquilo vai 
apodrecendo, e significa que os deuses vieram e comeram na cabeça. Então, o grande problema 
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é o seguinte: se você não der de comer à cabeça, o axé, que é a força sagrada, ela declina. Eu 
tenho impressão que, no mundo do pensamento, você tem que dar de comer à cabeça. O 
problema é saber como. Eu não acredito que tenha um As regras do método sociológico de 
como dar de comer à cabeça. [risos] Eu acho que isso vai variar segundo os indivíduos. Cada 
um terá estratégias diferentes de trabalhar isso. Eu tenho impressão... A minha vai muito por aí: 
eu vou, presto atenção... E às vezes eu não consigo pensar nada e eu fico angustiado: “Será que 
eu vou conseguir trazer alguma coisa?”. Talvez, em algum momento, eu não consiga fazer mais 
nada, mesmo. Mas eu não sei, eu não gosto da ideia.  
 
H.B. – Então, vai fazer. Eu queria fazer uma pergunta a você, e tem referência ao livro que 
ontem você disse que teve muito pouco sucesso. 
 
R.O. – Ah, o do Japão [O próximo e o distante: Japão e modernidade – Mundo]. 
 
H.B. – O do Japão. Eu fico imaginado que o Japão tenha sido o pouso empírico para a sua tese 
mesmo de conciliar modernidade e tradição, de não pensar a modernidade como um jogo de 
soma zero, de eliminar a tradição, e como é um livro que teve uma repercussão abaixo do que 
talvez... que devesse ter, eu queria que você nos desse a chance de te ouvir um pouco. O que te 
motivou ir para essa...? 
 
R.O. – Para o Japão?  
 
H.B. – Ir para o Japão e pensar o Japão e fazer... levar a sua reflexão e a sua sensibilidade do 
campo da cultura para lá. 
 
R.O. – O projeto sobre o Japão nasceu de uma grande frustração. Eu havia escrito, no contexto 
do debate sobre a mundialização, um projeto para o CNPq de fazer um projeto temático com o 
Ianni, o Gabriel Cohn e o Milton Santos, e o projeto foi recusado. As razões por que ele foi 
recusado, eu não tenho muito a ideia e também eu não me preocupo muito com isso. O Ianni 
achava que era por razões políticas, porque era do governo Fernando Henrique Cardoso. E é 
possível que tenha havido alguma coisa desse jeito. Eu creio que é menos isto, ou foi menos 
isto, e mais uma concepção institucional das ciências sociais. Eles queriam que tivesse um 
projeto especifico, bem delimitado, quadrado e, no fundo, inútil. Não era o que eu queria fazer. 
Diante dessa frustração, eu falei: “Eu vou fazer o livro sobre o Japão”. Também tive problemas, 
novamente, porque foi recusado pela Fapesp. Não consegui verba da Fapesp porque o 
parecerista me deu o parecer de que eu tinha que aprender japonês. E eu expliquei para ele que 
o meu tema era modernidade-mundo e não japonês. Mas não adiantou. Eu estive na Fapesp e o 
secretário-geral da Fapesp me atendeu de maneira burocrática e arrogante e disse que não havia 
possibilidade. Aí, o que aconteceu? Eu falei: “Eu vou fazer o projeto”. Uma amiga minha me 
pediu para fazer... [Uma amiga] que eu conheço de infância. Por casualidade, ela assistiu a uma 
conferência que eu dei. Ela trabalhava em uma empresa e queria que eu desse consultoria em 
termos de cultura. Foi a única consultoria que eu dei na minha vida. Eles me pagaram bem e eu 
peguei todo aquele dinheiro e gastei na minha pesquisa do Japão, do livro, que também foi um 
fracasso. E essa é a história do livro, em geral. Agora, por que eu fui fazer o livro? Foi porque 
eu queria pensar a problemática da modernidade-mundo, da mundialização da cultura fora de 
um marco histórico com o qual eu estava habituado, ou seja, Europa Ocidental, Estados Unidos 
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e América Latina, Brasil. Eu queria, na verdade, ver se aquele conjunto de reflexões que eu 
tinha feito tinha alguma validade, ou eu podia estendê-la, ou eu podia entender isso num 
contexto histórico diferente. Era essa a ideia principal. Na verdade, eu queria, como eu digo no 
livro, tomar um pouco o Japão como um objeto heurístico para me falar da modernidade-
mundo, por isso que o livro chama-se O próximo e o distante, que é o título de um dos livros do 
Roger Bastide. Só que a noção de próximo e distante se transforma no contexto da sociedade do 
mundo atual que nós vivemos. É um jogo justamente de metáforas, nesse sentido. Então, essa 
foi a minha intenção. E eu queria entender esse Japão. Ou seja, melhor dito: eu queria entender, 
através do Japão, um conjunto de questões que não fosse exclusivamente do Japão. Para isso, 
obrigatoriamente, eu tinha, primeiro, um caminho que eu já tinha trilhado – eu já tinha escrito 
modernização e cultura em um outro território, que já me assentava de forma teórica e dá para 
construir o objeto de maneira coerente, senão eu não teria conseguido fazer o livro do Japão –, 
mas me faltava conhecer o Japão, a história do Japão, as questões principais, para trabalhar essa 
questão. Então, foi isso que me motivou. A rigor, essa minha experiência foi difícil e fabulosa: 
ela foi difícil porque a minha estadia no Japão foi muito dura. 
 
H.B. – Quanto tempo? 
 
R.O. – Eu fiquei três meses, eu acho, no Japão. Ou dois meses e meio, quase três meses. Mas 
antes eu tive que fazer uma estratégia de leitura. Primeiro que o Japão... Eu não fui ao Japão, eu 
brinco, eu fui às bibliotecas em Tóquio. Então eu fiquei um rato de biblioteca em Tóquio. Até 
acabei conhecendo bem Tóquio, de tanta biblioteca que eu fui. Mas, na verdade, eu fui sozinho 
no Japão e eu não queria ser convidado no Japão. Eu não queria dar aula, eu não queria que... 
Eu queria era ler. Então, essa minha opção foi uma opção muito difícil porque ela não entrava 
no esquadro da vida institucional japonesa. Eu fui sem grandes conexões. Eu queria entrar na 
biblioteca e ler. Era isso que eu queria, era fazer... O que eu fazia em Paris, eu queria fazer em 
Tóquio. Evidentemente, eu não tinha muito dinheiro, então... 
 
H.B. – É caríssimo. 
 
R.O. – É muito caro. E a minha situação ficou difícil, porque eu morei em quartinhos 
minúsculos e, depois... Até a minha vida histórica de pensador me levou para um... Eu acabei 
que mudei e fui morar em um alojamento de estudantes. Na minha idade, com 55 anos, eu fui 
parar em um alojamento de estudantes. Mas, pelo menos, o alojamento era... Era desses 
coletivos, mas pelo menos tinha um quarto só para mim, banheiro coletivo e banho no terceiro 
andar para baixo. Mas tudo bem, eu resolvi a minha questão, porque aí eu conseguia me 
localizar em Tóquio. Era uma vida estudantil aos 55 anos. Mas eu encarei isso e achei que valia 
a pena fazer o trabalho. Por um outro lado, foi fabuloso. Fabuloso por quê? Porque eu fui 
obrigado ali a me emergir em um mundo que eu desconhecia. Isso me colocou um problema. O 
primeiro problema foi: ler o quê? Eu comecei em São Paulo, na biblioteca da Unicamp e, 
basicamente, na Fundação Japão, que tem uma boa biblioteca, na avenida Paulista; depois, antes 
de ir para o Japão, eu fui para Oxford e fiquei um mês em Oxford lendo na biblioteca – porque 
eles têm uma das melhores bibliotecas, o Nissan Institute, sobre o Japão. Só depois é que fui 
para Tóquio. E eu também... Uma vez, eu disse para uma amiga minha, quando eu estava 
fazendo o projeto do Japão, a Jane Franco... Ela é britânica e mora nos Estados Unidos há muito 
tempo – é uma senhora já de idade hoje – e ela me disse: “Renato, você estudou no Japão? 
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Como você está fazendo isso?”. E eu estava entusiasmado. Eu estava entusiasmado antes. E eu 
falei para ela: “Jane, é o seguinte, eu resolvi e li tudo que não me interessa.” Ela falou: “Como 
assim, Renato?!”. Eu disse: “É o seguinte, se eu for ler sobre a modernidade-mundo, eu vou ter 
que ler sobre o mundo do consumo e essas coisas que interessam para falar do Japão. Mas se eu 
começar a ir, eu não vou conseguir fazer as coisas bem. Então eu resolvi ler sobre a história do 
Japão. Fui ler sobre confucionismo, sobre xintoísmo, época Tokugawa... Isso é fascinante!” 
Quando eu terminei de falar, ela virou para mim e disse: “Renato, você está cada vez mais 
louco”. [risos] Mas, na verdade... E ela riu. Ela falou isso rindo – nós estávamos bebendo. O 
que ela quis dizer é que, digamos, era uma maneira inusitada de colocar. Mas eu sempre achava 
que eu não poderia ler o objeto meu antes de chegar lá, provavelmente. Senão, na hora de 
montar o objeto, eu não ia ter referentes históricos para montar daquela forma que eu montei. E 
eu acredito – evidentemente, nunca terei a prova disso –, eu acredito que funcionou. Mas, na 
verdade, foi uma viagem intelectual muito interessante, porque me fez sair dos quadros, me fez 
conhecer um conjunto [inaudível] do que eu estava acostumado a pensar. Isso, para mim, foi 
muito enriquecedor. E eu acho que, no contexto de um mundo globalizado, isso é muito bom.  
 
H.B. – E você chegou a falar desse livro no Japão? 
 
R.O. – Não. 
 
H.B. – Não teve retorno nenhum? 
 
R.O. – Não, não tive retorno. Porque, na verdade, só se eu tivesse a possibilidade de publicá-lo 
ou em inglês ou japonês. O livro foi publicado em espanhol. Em espanhol, eu tive um retorno 
bom. Inclusive, eu recebi convites no México para ir falar sobre o livro, e estudantes que leram 
e uma série de coisas. No Brasil não. No Brasil, eu não... Algumas pessoas que leram e 
gostaram, mas poucas pessoas. 
 
H.B. – Nem em São Paulo? Em São Paulo tem muito... 
 
R.O. – Não... Tive interesse no Brasil sim. No Brasil, eu fui chamado para falar para a 
comunidade japonesa. 
 
H.B. – Pois é. 
 
R.O. – Não, não só em São Paulo. No Paraná, eu fui convidado e esse tipo de coisa. 
 
H.B. – Pois é. 
 
R.O. – Mas eram imigrantes japoneses. Não é um debate intelectual. Eles estavam ali querendo 
encontrar a identidade deles. Mas eles não iam encontrar. 
 
H.B. – Mas, de alguma maneira, reconheciam... 
 
R.O. – Ah, sim. 
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H.B. – ...no tratamento que você deu? Você foi chamado de japonês, como foi chamado de 
negro? 
 
R.O. – Não, não. Eu não fui chamado de japonês inclusive porque a tese do livro é justamente... 
não é a do japonês. Mas eles se interessaram porque eles aprenderam muito sobre o Japão, de 
uma outra forma, de um material que eles não tinham. Inclusive, o livro é citado, entre os 
descendentes nipônicos, em alguns textos que eu já vi. Mas, agora, o livro, por exemplo, não 
teve... É um livro ímpar. Aliás, na Argentina, um grande amigo meu chamado Carlos 
Altamirando, que é um grande intelectual, num debate que nós tivemos sobre o livro, ele disse 
que o meu livro era ímpar, porque um latino-americano que escreve sobre o Japão é muito raro 
e, na verdade, dentro de um tema que era o tema da mundialização. Mas o que na verdade me 
guiou ao Japão foram... Eu tenho muito dessas coisas do objeto. Quando eu terminei A moderna 
tradição brasileira... O último capítulo de A moderna tradição brasileira chama-se “Do 
nacional-popular ao internacional-popular”, que é uma brincadeira com o Gramsci, que falava 
do nacional-popular, e eu inventei essa coisa do internacional-popular, justamente dentro da 
perspectiva do processo de modernização da sociedade brasileira, as indústrias culturais, a 
questão da identidade e tal. Aquele capítulo final me serviu como tema para eu entrar no debate 
sobre a globalização, que era insipiente na época. Então eu resolvi, peguei aquela ideia e falei: 
“Eu vou trabalhar isso”. Na época, eu tinha até duvida. Eu tentei... Eu pensei em escrever sobre 
o Brasil de novo, mas aí eu mudei a perspectiva e falei: “Eu vou por esse lado”. Foi uma aposta, 
mesmo, nesse lado. E fui. E aí comecei a trilha, a estudar e a trabalhar no livro. O do Japão 
segue a mesma trilha: “Agora tenho que estudar sobre o Japão”. Eu sempre tive um pouco isso. 
E eu imagino um monte de coisas que eu nunca vou fazer. Por exemplo, houve uma época, 
quando eu estava com o Bastide, eu me lembro que eu ia fazer um trabalho magnífico sobre 
Cuba, dos cultos afro-brasileiros, e eu já tinha montado tudo e nunca fiz absolutamente nada. 
Então eu tenho... 
 
H.B. – A agenda é maior do que o tempo que você vai ter. 
 
R.O. – A agenda é maior. Agora que eu estou ficando mais velho é que estou com outro tipo de 
ideias, eu acho. Mas a ideia é sempre você estar mobilizado para alguma coisa. E depois você 
tem que escolher alguma. 
 
H.B. – É claro. 
 

[FINAL DO ARQUIVO _RENATO_ORTIZ_02] 
 
H.B. – São duas perguntas. A primeira é como é que você vê as ciências sociais hoje. Você tem 
um trajeto muito interessante porque é pré-institucionalização, é a institucionalização, é o 
desdobramento disso. E como é que você está vendo, hoje, a formação de cientista social? Você 
continua um professor muito atuante na graduação, e já há um tempo que dá para fazer está 
distinção, não é? 
 
R.O. – Eu acho que as ciências sociais, de uma certa forma, ela tem... É possível fazer dela um 
balanço positivo e um outro balanço que é mais inquietante, que é mais negativo, pelo menos do 
meu ponto de vista. O balanço positivo é que, com o processo de profissionalização, a 
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institucionalização das ciências sociais, o financiamento das ciências sociais, você tem muito 
mais gente trabalhando no contexto das ciências sociais em escala internacional – e não só 
brasileira –, e isso implica, por exemplo, também na possibilidade de fazer pesquisas especificas 
que, na verdade, enriquecem o conjunto de coisas, o que nós não tínhamos antes. Hoje, por 
exemplo, em temos do Brasil, por exemplo, se você for... Por exemplo, em história, pegar... Eu, 
quando escrevi A morte branca do feiticeiro negro, o primeiro capítulo é um capítulo sobre a 
história, a questão negra e não sei o quê. Tem muito pouca coisa – na época tinha – a respeito... 
sobre a escravidão, ou trabalho sobre a vida privada, sobre o negro na casa, na casa grande e 
esse tipo de coisa. Hoje você tem uma... Se não uma infinidade, mas um grupo de trabalhos bem 
documentados e importantes que, se você for pensar aquela época, você consegue trabalhar isso 
muito melhor. Se você for trabalhar sobre classe operária no Brasil, hoje em dia, você tem 
estudos específicos, empíricos que foram feitos: teses de mestrados e doutorados, livros, 
pesquisas e não sei o quê que te dão possibilidade de você entender bem, de maneira muito mais 
arguta, digamos, um conjunto de questões que você não tinha. Então não há dúvida nenhuma 
que esse processo, por esse lado, ele traz um conjunto de elementos que são interessantes. E nós 
não devemos negligenciar isso e deixar isso de lado, porque senão fica parecendo um pouco que 
as ciências sociais não têm uma certa evolução. É como se ela fosse uma soma zero de 
experiência, o que não é verdade. No entanto, as ciências sociais, ao se institucionalizarem, de 
alguma maneira, elas começam a estabelecer um movimento que é contrário ao seu próprio 
ideal de fundação, ou seja, de um pensamento livre, crítico, criativo. Porque tudo isso, na 
verdade, fica agora aprisionado nas rodas do processo de institucionalização, e em particular 
nos processos de avaliação, que implicam numa burocratização do pensamento. Por exemplo, 
você lê textos hoje – sobretudo os das novas gerações, que já são socializadas nesse contexto – 
que são inteiramente inúteis, porque não dizem nada, e a forma é uma forma de não se dizer 
nada. Então, na verdade... Por um outro lado, muito pouca ousadia de desafios mais críticos 
interessantes. Por exemplo, eu sempre falo para os meus colegas da história da Unicamp, 
algumas vezes eu já falei: têm inúmeros trabalhos sobre a escravidão – evidentemente, eles 
refutam as grandes teses generalistas sobre a escravidão –, mas não tem um trabalho de alguém 
que pegue todos esses trabalhos sobre a escravidão e pense a escravidão como um todo no 
Brasil. Alguém vai fazer, e vai ser um europeu ou um norte-americano. Nós não temos, no 
Brasil, alguém que pense a classe operária no Brasil – não a história da classe operária ou algo 
por aí. Nós não temos, no Brasil, na política, pessoas que pensem a elite empresarial brasileira. 
Você tem a elite empresarial em vários lugares, mas esses documentos, esse saber produzido 
poderia perfeitamente... Mas por que ele não faz isso? Porque falta uma certa ambição. As 
pessoas fazem coisas pequenininhas e não têm coisas maiores que elas juntam. Veja, eu acho 
que é importante... Porque eu não sou daqueles que acham que a pesquisa empírica seja inútil. 
Pelo contrário, a pesquisa empírica é fundamental. Mas é necessário também um outro lado. E 
esse lado da burocratização do pensamento está muito vinculado a esse processo de 
institucionalização. Essas contabilidades... Contabilizar citação, isso é uma coisa ridícula. Isso 
não acrescenta nada. Então, os novos padrões de formação profissional, por incrível que pareça, 
acabam ameaçando, solapando as bases de um ideal do próprio pensamento. Então, as ciências 
sociais estão numa encruzilhada que elas não conheciam antes. Porque, por um lado, tem 
investimento, tem dinheiro, tem recursos, existe profissionalização e coisas boas são 
produzidas, mas, por outro lado, existe todo um processo, também, que solapa todo esse tipo de 
coisa. Então nós não estamos num... Eu não tenho uma visão nostálgica. Nós não podemos mais 
fazer sociologia como no passado, e não dá para fazer como no passado, mas também é 
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importante perceber que os pesadores do passado tinham alguma coisa de interessante. O que 
eles tinham de interessante? Eles queriam entender, dentro de um campo autônomo do 
pensamento, um conjunto de movimentos. Então significa que eles podiam dizer algumas coisas 
que eram relevantes. De todas as ciências sociais, talvez, para mim, a mais decepcionante hoje 
seja a política, a ciência política. A impressão que eu tenho é que as ciências políticas não 
dizem nada. Estou exagerando, não é? Mas o exagero aqui é recurso retórico, para você colocar 
o seu ponto de vista. Ou dizem muito pouco, é isso que eu quero dizer. Com tantas 
possibilidades, certas coisas não são ditas. Então, a pergunta que nós deveríamos fazer é: por 
que a ciências sociais não diz certas coisas interessantes? Eu acho que isso aí tem a ver com 
esse processo de um certo conformismo. Eu acho que... Eu brinco muito que as ciências sociais 
tinham que ser um pouco mais buñueliana. Porque, eu não sei se vocês se recordam, os filmes 
do Buñuel, as películas que ele fez, ele era muito crítico da burguesia. Isso aparecia em vários 
lugares. Ele reproduzia essa burguesia de várias maneiras, mas uma das formas que ele usa, um 
recurso que ele usa em vários filmes é um jantar: você põe todos os burgueses, com os talheres 
arrumadinhos, com os copos arrumadinhos, tudo certo. Aquilo é uma ordem. E aí começa o 
filme. E aquele jantar – e aí, um derruba um vinho no outro; o outro dá um tapa no outro –, 
aquilo vira uma desordem simbólica. Eu acho que as ciências sociais precisam, de uma certa 
forma, ser um pouco mais inconformistas e trazer um pouco de conturbação a esta ordem dada. 
Há um certo conformismo generalizado – em escala internacional, é bom dizer. Então eu acho 
que seria salutar para as ciências sociais atualmente. Não sei se isso responde a pergunta... 
 
H.B. – Sim, muito bem.  
 
R.O. – ...mas é um pouco o que eu... 
 
H.B. – E, finalmente, o nosso ponto: você tem contato com intelectuais da América Latina 
muito fortemente; da Europa, alguns países mais fortemente, dos Estados Unidos, também. E os 
países de língua portuguesa? 
 
R.O. – Tenho pouquíssimo contato. Sempre quis ter, é uma coisa que está na minha imaginação 
há muito tempo, inclusive porque o meu avô era português, um marceneiro português, mas eu 
nunca consegui. Nunca consegui porque... 
 
H.B. – Mas por quê? Já tentou? Ou não? 
 
R.O. – Nunca consegui porque não ocorreu dentro de um contexto do meu itinerário, 
especialmente. Creio que isto tem a ver com coisas que não são apenas pessoais, mas com o 
desenvolvimento, provavelmente, da sociologia em Portugal e o desenvolvimento das ciências 
sociais no Brasil. No caso das ciências sociais do Brasil, nós nunca tivemos um vínculo com 
Portugal maior. Sempre percebemos Portugal de uma maneira um pouco desdenhosa e, na 
verdade, “para que ir para Portugal?”. Essa que é a ideia principal. Por um outro lado, os 
portugueses se tornaram europeus e eles também não veem, necessariamente, o Brasil como um 
lugar ideal, na medida que a sociologia em Portugal é tardia, por causa do salazarismo – da 
mesma maneira que, na Espanha, é por causa do franquismo. As nossas sociologias, no México, 
na Argentina e no Brasil, elas são anteriores à sociologia... anteriores e mais criativas, em um 
certo momento, por causa do problema político, a repressão política que sofreu, tanto em 
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Portugal quanto na Espanha. Se vocês forem olhar hoje as ciências sociais espanholas, que eu 
acompanho mais próximo por causa da questão ibero-americana... E como eu circulo em muitos 
países da América Latina, eu acabo também circulando um pouco, pelo menos, na Espanha. 
Menos em Portugal. Então, existe aí uma questão... Agora, eu acharia extremamente 
interessante, inclusive pelo problema do idioma. Mas isso é um problema que é difícil, no 
Brasil, se colocar. Com o meu último livro, A diversidade dos sotaques, sobre os idiomas, eu 
acho extremamente interessante e importante que isso se faça. Porque, no contexto mundial, 
existe hoje uma separação linguística de grandes idiomas e o português poderia dar conta pelo 
menos de uma pequena região da parte do planeta. Mas isso é uma coisa que entre nós, no 
Brasil, os intelectuais têm dificuldade de perceber dessa forma. Então fica um pouco um 
conjunto de razões objetivas e, certamente, do meu itinerário, porque eu acabei indo para um 
determinado lugar e acabo que cruzo muito pouco com o território Portugal. Eu gostaria muito. 
Já tentei. Na minha imaginação, já me imaginei também em Lisboa, porque estive recentemente 
em Portugal. Gostaria de ir e ficar e esse tipo de coisa. Mas falta, digamos, um conjunto de 
elementos concretos para que isso se dê. Eu acho que seria muito salutar para todos nós, para 
eles e para nós, mas acho que isso ainda é uma coisa a ser construída. No caso brasileiro, eu 
tenho a impressão que nós temos muita dificuldade em pensar as coisas de fora do Brasil. Eu 
falei isso ontem na conferência: nós somos muito obcecados pelo Brasil. Então, aí precisa... Não 
é o meu caso, do meu itinerário, mas, no geral, as coisas se passam assim.  
 
H.B. – Eu acho que esse projeto vai te dar isso. 
 
R.O. – Eu espero que sim. Seria ótimo. Eu gostaria muito. Mas, efetivamente, dos países 
europeus, eu tenho mais contato com a Espanha, em função de um conjunto... em função da 
América Latina. Porque o meu contato com a América Latina ficou muito forte a partir de 1986 
e 1987, quando comecei a trabalhar no tema da indústria cultural, de A moderna tradição 
brasileira. A partir daí, eu passei a ter um contato cada vez mais forte com... Com o problema 
da globalização então, aí... E eu passei a... Todos os meus livros foram traduzidos para o 
espanhol, desde Cultura e modernidade até o último, que está acabando de ser publicado na 
Argentina. Então eu passei a ter amigos e colegas num circuito intelectual muito forte da 
América Latina e, através disso, passei a ter uma circulação na Espanha e um pouco nos Estados 
Unidos também, numa franja que eu não atingia. Mas Portugal ficou um pouco de lado nisso 
tudo. 
 
H.B. – Você voltará então. Muito obrigada, Renato. 
 
A.G. – Muito obrigada. 
 
R.O. – De nada. 
 
A.G. –Eu tenho uma pergunta que eu não sei ainda como formular direito, mas                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            
eu lembro que um negócio que você escreveu no memorial chamou minha atenção, dá a 
entender que você não acredita muito em vocação. 
 
R.O. - Não. 
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A.G. –  É. Mas aí nesse contexto de burocratização, digamos assim, das ciências sociais, isso 
acaba, sei lá, se existia um ar... se as pessoas pelo menos conversavam sobre vocação ou não 
vocação, não é?  Talvez agora acabe de vez essa... 
 
R.O. – É, a questão da vocação que me incomoda, na explicação da vocação é que é como se 
fosse uma coisa inata. Se eu fosse falar isso eu nunca teria virado cientista social. 
 
A.G. – Então, mas agora é mais fácil. Você não tem que ter um grau de envolvimento que talvez 
na sua geração fosse preciso para identificar quem poderia ingressar ou não nessa carreira. 
 
R.O. – Eu acho que a Ciência Social ao se profissionalizar, ela também se torna desencantada, 
digamos assim, desapaixonada. 
 
A.G. – É, isso. Exatamente. 
 
R.O. – É como se você... é um trabalho como você faz como outro ... e eu acho muito difícil 
fazer Ciências Sociais bem, só com essa perspectiva.Você dá conta de um conjunto de coisas, 
mas você tem que ter um vínculo com a vida, tem que gostar, tem que está apaixonado por 
aquilo. 
 
 
 

[FINAL DO DEPOIMENTO] 


