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Entrevista: 26/03/2015 
 

T.B. –Bom, primeiro muito obrigada, Roberto, por receber a gente. 

R.M. – Nada, Thais. 

T.B. – E começar com a pergunta inicial. Onde o senhor nasceu? Em que ano? 

R.M. – Pois não. Eu nasci aqui no Recife mesmo, em 1940, daí meus 74 anos. Nasci em 

setembro, de modo que ainda tem um prazozinho.  

T.B. – Qual é a origem da sua família? Como é que era esse ambiente familiar na primeira 

infância? 

R.M. – Minha família tem uma origem que, ao mesmo tempo, muito brasileira, mas é um pouco 

complexa devido ao fato de que eu sou, pelo lado de mãe, neto de um pastor presbiteriano com 

muitas ligações com os Estados Unidos. O ambiente da minha família materna era, muitas 

vezes, quase bilíngue, inglês-português porque meu avô, como ministro presbiteriano, ele 

pertencia, digamos, à aristocracia da Igreja. Então, várias de minhas tias, menos minha mãe, 

foram para os Estados Unidos e ficaram lá. Essas coisas me marcaram muito. Quer dizer, eu 

me anglo-saxonizei [risos] desde pequeno. Pelo lado do meu pai, ao contrário, eu sou sobrinho 

de um bispo católico. Então essa confusão de identidades nunca me facilitou a vida. Porque eu 

acho que eu tenho esses dois lados e, se isso interessa, tenho também parte de cristão novo dos 

dois lados. O que eu acho até que influenciou meu avô. Eu tenho, na realidade, a impressão 

que o protestantismo do meu avô era ainda um reflexo cristão novo. Mas vamos adiante. 

T.B. – Mas a educação foi uma educação religiosa? A escola? 

R.M. – A educação foi, a princípio, foi uma educação protestante. Depois da morte de minha 

mãe, quando eu tinha apenas sete anos... A família da minha mãe, quando não era dos Estados 

Unidos, era do Ceará, então eu fiquei com a família do meu pai aqui, e aí recebi uma educação 

católica. 

T.B. – E a escola que o senhor frequentou era uma escola católica? 

R.M. – As minhas escolas foram católicas. No curso primário já era escola... A minha mãe 

ainda era viva quando me colocou nessa escola, que era católica, mas era, assim, boa escola de 

classe média da rua. Aqui perto, aliás. Então, eu tinha isenção de não tomar parte nas orações 

católicas. Nem sempre era respeitado pelos professores. Tinha até o apelido de bode, porque, 

naquele tempo, era o nome que se dava aos protestantes aqui. Complexo terrível. [risos] Agora, 

era uma escola leiga. Uma escola católica, de orientação católica, mas não era de padres, nem 
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de freiras. Agora, o curso ginasial... – não sei se vocês ainda sabem do curso ginasial antigo –, 

esse eu fiz em um colégio dirigido pelo meu tio, que depois veio a ser bispo. Porque eu perdi 

minha mãe com a idade de sete anos. Então essa minha situação de órfão de mãe, tudo, internato 

era uma boa solução, tanto mais que o colégio já era da família e tudo, patati-patatá, desculpa 

para lá, desculpa para cá. Depois eu continuei também em colégios católicos. Quer dizer, um 

era católico leigo. Quer dizer, era católico, mas era dirigido por leigos, e o outro terminei o 

curso secundário no colégio dos jesuítas, aqui em Recife. Os dois últimos anos, que era o 

Nóbrega, Colégio Nóbrega. 

D.M. – Qual o nome do seu tio? 

R.M. – O nome do meu tio? Nome pomposíssimo: Dom João José da Motta e Albuquerque. 

Conhecido normalmente como João Motta. 

T.B. – Ele era tio por parte de pai? 

R.M. – Por parte de pai. Agora meu pai, pessoalmente, era agnóstico. Meu pai não tinha prática 

religiosa nenhuma, embora ele tenha feito questão que, tanto eu como minha irmã, fôssemos 

batizados na igreja católica. Talvez até mais para ter com o cumpadre, padrinhos, e coisas 

assim, do que com qualquer convicção. Talvez, porque é difícil dizer. 

T.B. – Qual era o nome da sua mãe? 

R.M. – Hermantine. Nome estranho. Naquela época eu já vi vários. É com H. Esse aqui. Sempre 

me perguntam o nome da minha mãe dá uma lista. Hermantine. H-e-r-m-a-n-t-i-n-e. De família: 

Soares Cortez. 

T.B. – E o pai é Mauro? 

R.M. – Mauro Motta. Conhecido como tal. O nome completo era Mauro Ramos da Motta 

Albuquerque. 

T.B. – E o seu pai era um grande intelectual aqui? 

R.M. – Meu pai era um intelectual de muito renome aqui no Recife, sim. 

T.B. – O senhor pode contar um pouquinho da trajetória do seu pai? 

R.M. – Ai, tem tanta história triste. [risos] Mas vou tentar contar um pouco a trajetória do meu 

pai. Pelo lado paterno dele, ele se entroncava em famílias de uma certa antiguidade aqui em 

Pernambuco. Pelo lado paterno. A mãe dele, ao contrário, filha de portugueses. Eu tenho dois 

bisavós portugueses. E pronto, agora, embora ele, pelo lado de pai se entroncasse... Somos 

parentes relativamente próximos João Cabral de Melo Neto e de outras pessoas, outros 

intelectuais daqui. Mas apesar disso tudo, meu avô paterno e meu bisavô paterno, o pai dele, 
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perderam fortuna, se fortuna houve alguma vez. Havia alguma coisa. Foi totalmente perdida. 

Então, meu pai e irmãos tiveram que recomeçar de muita pobreza. Mas meu pai foi muito 

combativo, a escolaridade dele foi precária. No entanto, ele se formou em Direito. Eu acho que, 

naquele tempo, se era muito mais nos arranjos que faziam, dizia: “Olha, passa aquele rapaz.” 

Mas, enfim, a escolaridade foi precária, mas ele obteve o título de doutor pela Faculdade de 

Direito daqui, que era uma coisa muito importante. E aí eu acho que ele foi um pouco, assim, 

self-made man. Depois ele entrou... foi ser professor, professor dos colégios, professor de 

História, e depois foi de Geografia. Depois ele foi jornalista, ele chegou a ser diretor do Diário 

de Pernambuco. Foi jornalista no Diário, e antes do Diário, em outro jornal que tinha, jornal 

de Lima Cavalcanti. Diário da Manhã. Diário da Manhã, depois, por qualquer motivo... Acho 

que o Diário da Manhã foi interrompido em certa fase, e ele passou para o Diário de 

Pernambuco, do qual chegou a ser diretor. Mas tanto ele como outras pessoas do Diário, como 

por exemplo – você deve conhecer de nome –, Aníbal Fernandes, esse pessoal todo, sofreu 

impacto, digamos assim, do avanço do capitalismo em Pernambuco. Quer dizer, o jornal, que 

era uma coisa mais artesanal – meu pai dirigia um suplemento literário –, que tinha quatro 

páginas, de repente, tudo isso começa a ser cortado. 

T.B. – Em que década, mais ou menos, você está? 

R.M. – Isso foi em 1957, mais ou menos. A partir de 1957. Mas aí aconteceu um... - aconteceu 

um acontecimento, desculpe – Aconteceu uma... Houve uma coincidência importante. Meu pai 

era muito amigo de Álvaro Lins, que vocês devem conhecer ele de nome. E Álvaro estava 

como chefe da Casa Civil de Juscelino Kubistchek, que tinha sido eleito em fim de 1955, por 

aí. E Gilberto Freyre – um desempenho totalmente importante em nossas vidas, tanto na do 

meu pai, quanto na minha – Gilberto Freyre estava, naquele momento, precisando de um diretor 

para o que ainda era Instituto e não Fundação, Joaquim Nabuco, um diretor que fosse, ao 

mesmo tempo, aceitável a ele, Gilberto, e o prestigio já era muito grande, e fosse aceitável para 

Juscelino. Porque Gilberto não tinha apoiado Juscelino. Tinha apoiado Juarez Távora. Eu 

comento isso em algum arquivo meu. Meu pai... Gilberto disse na minha presença uma vez, eu 

tinha uns 14 anos e ouvi: “Vou apoiar Juscelino.” De repente, mudou, apoiou Juarez. As más 

línguas dizem que era porque Juarez tinha prometido a embaixada na Espanha, caso ganhasse. 

Mas, seja como for, Gilberto apoiou Juarez [risos] e aí ficou um pouco no mato sem cachorro 

e aí meu pai reunia, que meu pai tinha um perfil, naquele tempo, naquele momento, um perfil 

mais udenista do que pcbista, embora isso foi se atenuando com o tempo, era amigo de Gilberto, 
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os dois se cultivavam. E então meu pai reunia os interesses dos dois lados, de Álvaro e de 

Gilberto. E então ele ficou na frente da Fundação Joaquim Nabuco durante uns 13 anos. Não 

era fundação, desculpe. Instituto Joaquim Nabuco de Pesquisas Sociais. 

T.B. – E o senhor teve a oportunidade de conviver bem próximo com o seu pai? 

R.M. – Tive sim, tive. Depois que eu saí do internato, voltei morar com ele, como já morava 

antes. Era um relacionamento difícil, porque ele tinha casado de novo, esses relacionamentos 

com o segundo casamento são sempre difíceis, não tem jeito, mas, sim. 

T.B. – E o meio, ali, intelectual da infância? O senhor lembra de figuras que frequentavam a 

sua casa? 

R.M. – Bem, com certeza Gilberto Freyre. É, assim, a pessoa que eu mais lembro. Mas, claro, 

ele morreu não faz muito tempo, afinal. Mas também quem mais de Pernambuco? Um que me 

vem à cabeça, não sei por que, o poeta Lêdo Ivo. Nem era assim tão... Enfim. Aníbal Fernandes. 

Aníbal Fernandes foi uma grande influência intelectual sobre meu pai e, indiretamente, sobre 

mim. A gente tinha um respeito enorme pelo doutor Aníbal. 

T.B. – [Inaudível] 

R.M. – É. 

T.B. – E aí o senhor faz então a escola primária, depois o ginásio aqui em Pernambuco, sempre 

com essa direção religiosa? 

R.M. – Depois o curso clássico. A minha escolaridade, mesmo quando era em colégios 

católicos, professoriamente católicos, como o Nóbrega, não era uma religiosidade extremada. 

Naquela época, já havia, digamos, um processo de secularização. Agora, eu, pessoalmente, não 

me secularizei, no sentido de que eu era, pessoalmente, muito religioso. Inclusive, depois de 

terminar o curso clássico, isso é, já com a idade de mais de... Eu terminei o curso clássico com 

17, eu já estava inscrito na faculdade para estudar Filosofia, imagine – para grande desgosto 

do meu pai, eu escolhi Filosofia –, quando eu resolvi entrar no seminário. Seminário católico. 

T.B. – Então vamos voltar um pouquinho. Como foi a escolha na Filosofia? E depois essa 

passagem do senhor pelo seminário. 

R.M. – Foi. Eu então tava.. Resolvi estudar Filosofia, porque eu tinha sido muito... No Nóbrega, 

colégio dos jesuítas, eu tinha sido muito influenciado pelo professor de Filosofia. 

D.M. – Quem era o professor? 

R.M. – Chamava-se Fernando Barros Leal. Ele deixou, eventualmente, a companhia e foi 

trabalhar num laboratório... Laboratório não, em um instituto de pesquisa. Ele dizia um pouco 
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brincando que a função dele era batizar os cubos que fossem descobertos. Ele sabia latim e 

grego, aí fundava os nomes. Então ele dizia brincando. Fernando Barros Leal, que era primo 

legítimo de um outro Barros Leal, também jesuíta, que tinha aqui, chamado Francisco, se eu 

não estou enganado, e se essas coisas lhe dizem alguma coisa. Então, eu entrei no seminário 

querendo ficar na vida religiosa. De fato, meu projeto era ser dominicano, mas não havia 

dominicanos aqui no Nordeste. Então entrei, passei um ano no seminário de João Pessoa, da 

Paraíba e quase um ano no seminário de Olinda, em Pernambuco. Aqui em Recife, em 

Pernambuco, quando o seminário da Paraíba foi extinto e fundido com o seminário de Olinda. 

T.B. – Mas o senhor chegou a cursar um semestre, um ano? 

R.M. – Cheguei. Um ano.. Mais de um ano. Um ano e oito meses, digamos assim. Agora, foi 

para mim muito importante isso, porque... Pelo seguinte motivo: porque eu era muito 

indisciplinado intelectualmente. Já meu pai não tinha tido uma escolaridade muito disciplinada 

e eu também... Então, no seminário, independentemente do conteúdo, eu tive que me 

disciplinar. Uma disciplina que talvez eu tivesse adquirido depois, se eu tivesse virado 

marxista. Uma coisa, assim, até pejorativamente, se você quiser, escolástica, aquele sistema de 

interpretação do mundo. Mas foi muito importante para mim isso. Eu acho que, 

intelectualmente, esses meses que eu passei, sobretudo, na Paraíba, foram mais importantes do 

que tudo o mais que eu estudei do ponto de vista da minha formação intelectual, tudo que eu 

estudei na Europa, Estados Unidos, e por aí vai. 

T.B. – E como é que é essa escolha de ir para o seminário para um garoto jovem, a recepção 

das pessoas em volta? 

R.M. – Meu pai ficou desolado. Apesar de que ele tinha um irmão padre, meu pai achava que 

aquilo não ia durar muito, e ele teve razão. [riso] Durou só um ano e oito meses. O motivo por 

que não durou é um motivo muito vulgar. Eu não conseguia preencher os requisitos de vida... 

Castidade. Não tinha jeito. Uma vez passei 90 dias casto. Foi o máximo da minha vida. Ponto. 

[risos] Depois eu vi que não ia adiantar. Isso criava um conflito, sobretudo, naquele tempo. 

Hoje em dia esse conflito não seria, talvez, tão importante, mas naquele tempo era.  

D.M. – Nesse processo, por exemplo, Aníbal Fernandes, tem alguns textos dele nesse período, 

nos anos 1940, que ele era bem favorável à Igreja católica e aí tinha um certo grupo social forte 

no Recife, naquele período, que era bem vinculado à Igreja católica, é uma coisa muito 

presente. E aí como é que era a sua relação com esse... 
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R.M. – Sua pergunta é muito aguda. Eu vi onde você quer chegar. [riso] Deixa eu lhe dizer. No 

meu tempo, já nos anos 1950, aqueles grupos que eram ligados à Congregação Mariana, que 

certamente você alude a isso, que tinha sede nos jesuítas, nos pastores. Então geração anterior 

à minha. Nilo Pereira foi ligado. Aníbal nem tanto. Mas o catolicismo que eu conheci, usufruí, 

na segunda década dos anos 1950, entrando já pelos 1960, era um catolicismo que se dizia 

progressista, queria ser progressista. Ligado à ação católica, JUC, não era ainda Dom Helder. 

Mas já se desenhava, entendeu? De modo que a minha, vamos dizer assim, minha descoberta 

nessa direita histórica, grande direita histórica, associada ao grande nome do Charles Maurras, 

não sei se... A meu ver, isso é sempre uma hipótese, é da direita francesa o autor mais forte. 

Mas eu só vim a tomar conhecimento dessa direita até em época bem recente e através da obra 

de Gilberto Freyre, que eu interpreto como sendo... Embora Gilberto tivesse muitas 

contradições, eu interpreto Gilberto como sendo, acima de tudo, um tradicionalista. Muita 

gente concorda comigo, mas eu acho que ele, sim, está bem entranhado na ideologia... Embora 

ele se desse mal com o pessoal da... Com aquele pessoal. 

D.M. – Bem mal... Só voltando um pouco para a época do seminário. Quais eram as leituras? 

Porque essas foram importantes aqui. Quais que foram as leituras que você fez? 

R.M. – Vocês são muito inteligentes. Quais foram as leituras que eu fiz? Olhe, primeiro lugar, 

eu sempre gostei de ler muito, mas isso não importa. As leituras que a gente fazia lá, havia uns 

manuais que vinham de Roma, da Universidade Gregoriana. Da editora da Universidade 

Gregoriana, que era a grande universidade católica, sobretudo, em Roma, daquele tempo. Havia 

uma vaga rivalidade com a Universidade de Louvain, na Bélgica que, naquele tempo, era de 

língua francesa. Então esses manuais que eu li... Um desses manuais me marcou 

profundamente, que era o manual de um autor chamado... O sobrenome dele era Arnaud. Eu 

me esqueço do primeiro nome. Ainda tenho aí esse livro, que tinha o título composto de 

Metaphysica Generalis. Então este livro é um dos livros da minha vida. Me influenciou 

enormemente. Até para interpretações do marxismo, como depois eu vou fazer. Até por aí 

pegava. Então...é... Agora, a biblioteca do seminário era muito reduzida, desse seminário de 

João Pessoa. Era um seminário pobre. Eu não sei se chegava a ser metade desta sala que a gente 

está agora. Agora, o que tinha nela eu me lembro bem. Era uma biblioteca pequena, mas com 

coisas muito importantes. Como por exemplo, não sei se isso vai dizer alguma coisa a vocês. 

A História da Igreja dirigida por Fliche et Martin. É uma grande história da igreja, publicada 

nos anos 1940. Dos 1940 aos 1960, já uma história crítica, não era uma história beata, não. Que 
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eu me lembro que como eu lia francês, já lia francês, de modo que eu lia essas coisas em 

francês. O que era que tinha mais que eu me lembro...eu me lembro que tinha a coleção 

completa de Santo Agostinho, mas meu latim dava para eu entender o que estava no missal e 

para eu entender os manuais, mas até hoje eu me atrapalho com Santo Agostinho quando eu 

tento ler Santo Agostinho em latim. E li diversos livros de devoção, padre Lebret, por exemplo, 

que deve dizer alguma coisa, das coisas que eu, vagamente, me lembro. Agora, eu, 

pessoalmente, gostava muito de literatura. Eu me lembro que neste período que estava em João 

pessoa, eu li Molière. Lembro até que, embora eu pudesse ler em francês, eu não consegui em 

francês, li em espanhol. Para mim, foi uma grande descoberta. Depois eu li em francês. 

T.B. – E no período anterior da Filosofia? Já nessa fase, teve algum autor ou algum professor 

da época que foi marcante? 

R.M. – Olhe, eu diria que no seminário havia dois padres que me impressionaram. Um 

chamava-se Fernando Abad. Era uma pessoa, assim, que parecia sair de uma discussão de um 

romance francês. Um homem muito sério, muito honesto. Até certo ponto, rigoroso. Tanto que 

ele me dizia assim: “Eu não sei...” – por causa desses meus problemas de manter a castidade – 

Ele dizia: “Eu não sei como você veio parar aqui. O padre que mandou você para cá, errou. 

Porque você não está apto para ficar aqui, mas já que você está aqui, vamos ver se você 

consegue.” [riso] Ele até me dizia, eu [penso] que ele me dizia: “Você caiu aqui em um 

ambiente angelical.” Ele me dizia, fazendo alusão que eu ainda tinha algumas práticas. [riso] 

Mas mesmo assim, a figura desse padre me impressionou muito. Mas não era bem 

intelectualmente. Agora, o reitor, que era também professor de várias disciplinas, o padre, que 

depois foi bispo, também chamava-se... Como é que ele se chamava? Oh, minha gente. 

Fernandes. Dom Luís Fernandes, ele foi bispo depois. Esse também era um homem muito 

disciplinado, assim... E o seminário de João Pessoa, da Paraíba, naquele ano que eu estava lá, 

1960, ele pretendia ser um seminário progressista. Nós entramos lá como entramos cinco 

vocações tardias, isto é, pessoas com 18, já, com 17, 18, 19 anos, já era considerada vocação 

tardia. Nós não éramos nem obrigados a usar batina, porque o plano deles era que, futuramente, 

não se usasse batina, e então nós tínhamos certos privilégios. 

T.B. – E o senhor sai de João Pessoa e volta para Recife? 

R.M. – Eu saio de João Pessoa quando o seminário de João Pessoa se funde com o seminário 

do Recife, de Olinda, para gerar o seminário regional do Nordeste. Não era ainda Dom Helder, 

mas logo depois veio a ser Dom Helder. 
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T.B. – E aí o senhor fica mais um ano aqui nesse seminário? 

R.M. – Fico mais um ano. Quase um ano. 

T.B. – E como é que se dá a decisão de abandonar? 

R.M. – Bom, eu já expliquei que ela tinha esse motivo. Com certeza [risos] esse conflito que 

eu vivia. Não sei como é que meus colegas como deviam ser. Menos... Ter um corpo diferente 

do meu. [risos] Não sei como é que eles resolviam isso, mas eu, para mim, era uma fonte de 

grande angústia. Depois eu me apaixonei por uma moça, por essas coisas... 

T.B. – E aí o senhor sai do seminário e volta para a universidade? 

R.M. – Volto. Você acertou. Volto para a universidade para terminar o curso de Filosofia. Isso 

no ano de 1962. E aí foi muito bom eu ter voltado, porque no ano de 1962 eu fui aluno de uma 

pessoa também que me marcou muito. Foi Ariano Suassuna, da qual eu sempre fui amigo até 

os últimos tempos. Ariano foi professor de Estética. Eu estava dispensado das outras matérias, 

mas por qualquer motivo, não fui dispensado de cursar... Era a única matéria... Estética com o 

Ariano. E foi uma excelente experiência. 

D.M. – Mas já era Universidade Federal de Pernambuco, ou ainda era... 

R.M. – Eu não sei. Eu acho que ainda era Universidade do Recife. Já era Universidade do 

Recife. 

D.M. – Mas antes da Universidade do Recife tinha sido com quem mais? Na própria 

universidade.  

R.M. – Olhe, nos anos pré-seminário, eu... 

D.M. – Souza Barros deu aula lá? 

R.M. – Não, não me lembro. Eu fazia o curso estritamente de Filosofia. Não, não me lembro 

de Souza Barros em contexto universitário nenhum. Souza Barros, para mim, é um 

conhecimento por livro, posterior. Eu acho que na universidade, antes de Ariano Suassuna, eu 

não tive nenhum professor que, realmente, me tivesse marcado. Fui aluno de Maria do Carmo 

Miranda, da qual você já deve ter ouvido falar, mas eu achava que Miranda dizia coisas... 

“Onde é que essa mulher quer chegar?” Nunca entendi aonde ela queria chegar. Naquele tempo 

eu dava a ela o benefício da dúvida, mas depois eu deixei de dar a ela o benefício da dúvida. 

Eu acho que, de fato, ela não estava dizendo muita coisa, não. Agora, ela influenciava muita 

gente, com aquela... Não sei se vocês já se conheciam pessoalmente. Se afirmava muito. 

Embora fosse muito católica, era muito evoluída. Dava as aulas fumando o tempo todo, que 

naquele tempo isso era um gesto, assim... 



   

 9 

D.M. – Inclusive ela escreveu um livro sobre franciscanos, sobre a formação franciscana. 

R.M. – Isso. Eu, pessoalmente, julguei muito fraquinho. Não sei se sua opinião é outra. Mas, 

de fato, eu acho que... Eu uma vez vi a tese dela. A tese dela de doutorado. Nunca consegui, 

porém, ler. Quer dizer, não consegui ler porque eu vi, mas nunca tive o exemplar. A tese dela 

com o título Teoria da verdade em Eduardo Erouart. Eu gostaria muito de conseguir um 

exemplar desse livro. Ver a tese de doutorado dela na Universidade de... Na Sorbonne.  

D.M. – E aí tinha o estudo da Filosofia até 1962? 

R.M. – Até 1962. 

T.B. – E forma e aí... Vai o que? Vai trabalhar? 

R.M. – Não vai ser assim tão simples, não. Aqui vocês têm que ver o seguinte. Vou ser bem 

sincero, mas vocês depois não vão usar isso em um processo contra mim para tirar as minhas 

aposentadorias. [risos] Quer dizer, eu estava em um ambiente de clientelismo. Meu pai era o 

diretor do Instituto Joaquim Nabuco, e o meu pai não tardou me colocar lá dentro. Primeiro eu 

era tradutor, que eu lia bem inglês, lia bem francês. Então eu fazia tradução, fazia 

interpretariado. Eu fiz dois concursos para intérprete de inglês e francês antes disso. Agora, 

nenhuma dessas duas vezes eu quis ficar. Passei sempre em primeiro lugar, mas não quis ficar 

em nenhuma das duas vezes. Porque eu acho que não tinha que estudar. Mas, afinal, Nabuco a 

partir de dezembro de 1961, eu entrei lá como tradutor. E, eventualmente, o meu pai acumulou 

em cima de mim várias coisas: diretoria disso, diretoria daquilo, que eu achava que eu não 

merecia. Eu achava que eu não merecia e que eu estava sendo favorecido injustamente e aquilo 

me dava o maior complexo, do mesmo jeito que meu pai me fez dar aulas de História no ensino 

médio. Ele já tinha sido professor disso, então ele achava que aquilo... Não sei por que, com 

que lucidez ele podia achar isso. Estava totalmente errado, porque o ensino médio, no meu 

ponto de vista, estava em decadência, eu podia fazer uma carreira muito melhor, mas fiquei 

algum tempo acumulando o ensino médio com o Instituto Joaquim Nabuco. Mas, aqui vem 

uma coisa muito importante – eu estou cruzando um pouco os tempos, assim –: em 1963, 

justamente, a minha introdução sobre o clientelismo, é que no fim de 1962 vem aqui ao Recife 

um professor holandês. Esse professor holandês vem fazer propaganda de um instituto novo 

que acabava de ter sido fundado na Holanda, Haia, justamente na cidade que não era, em si 

própria, uma cidade universitária, mas tinha esse instituto. Chamava-se Instituto de Estudos 

Sociais e era voltado para o Terceiro Mundo. Então ele veio aqui, esteve com o Gilberto, 

perguntou a Gilberto se o Gilberto tinha alguma indicação a fazer. Eu fui o segundo da lista de 
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Gilberto, mas o primeiro colocado depois desistiu – foi Roberto Cavalcante de Albuquerque, 

um rapaz de grande valor – e eu fui então para a Holanda, onde eu passei dois anos. 

T.B. – E aí a escolha pelas Ciências Sociais? 

R.M. – Aí muito bem. A escolha pelas Ciências Sociais se deveu ao fato de que... [riso] - oh, 

minha gente, minha sinceridade às vezes me atrapalha [riso] – a avenida clientelista que estava 

aberta para mim era nas Ciências Sociais. Tão simples quanto isso. Por que eu posso inventar 

outra explicação? Era isso. Então, não havia um instituto de Filosofia. Meu pai disse: “Se você 

ficar na filosofia, você vai morrer de fome.” Mas mesmo que eu quisesse ficar não tinha, porque 

os lugares... Eu pedia ao padre Luiz Fernando: “Me coloque na Universidade da Paraíba.” Mas 

ele já tinha o seu próprio círculo de clientelismo, ele não... Não é? Aí, então, eu fui para 

Holanda. Mas aí pronto, a partir desse momento que eu fui para a Holanda cursar... Eu fiz dois 

cursos lá. O primeiro chamava-se... – era em inglês, os cursos todos em inglês – 

Desenvolvimento Nacional, que era uma espécie de weberianismo. Naquele tempo, a Guerra 

Fria estava ainda muito forte, não é? Weberianismo e esse curso foi seguido, então... Acho que 

não era nem um curso, era um estágio para fazer uma tese de mestrado. E eu fiz uma tese de 

mestrado. Outra vez muito baseada na minha capacidade de falar línguas. Essa tese se chamava 

Na direção de um estudo da alienação entre alguns trabalhadores estrangeiros nos Países 

Baixos. O título foi colocado por meu orientador. Mas esse título, quando a gente pensa direito, 

[risos] [inaudível] tinha um ridículo a toda prova. Os trabalhadores estrangeiros eram italianos 

e espanhóis, porque eu me expressava bem em italiano, e me expressava bem em espanhol. 

Então eu ia entrevistar... Agora, foi uma experiência ótima para mim. Eu recebia verbas para 

entrevistar nos diversos lugares. Também era um país pequeno, pegava o trem para tal lugar, 

ia, entrevistava, e tudo isso. Eu acho que o próprio pessoal do Instituto se divertia um pouco 

com meus esforços. Mas, enfim, terminei essa tese em Sociologia. Era mais o mestrado em 

Ciências Sociais, mas era Sociologia, o subtítulo. Então terminei essa tese e voltei para cá. 

D.M. – Nesse mestrado foi o seu primeiro contato com essas leituras mais voltadas para as 

Ciências Sociais especificamente. Foi aí que você teve contato com Weber, com... 

R.M. – Olhe, eu acho que eu já tinha lido Weber antes ir para lá. Se tinha lido Weber com toda 

seriedade que ele merecia, eu não sei. Mas já, digamos, a estratégia da ética protestante, por 

exemplo, já era uma coisa que eu conhecia, nem que fosse devido ao fato da minha própria 

dualidade, porque apesar de eu ter tido todas essas experiências católicas, eu não deixava de 

ter [ressaibos] protestantes muito fortes, que até hoje ficaram. Então eu dizia: “Quando eu estou 
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estudando Weber, eu estou estudando a mim mesmo.” De certo modo, a minha própria 

dualidade. Então já tinha lido uma porção de coisa antes. 

D.M. – E qual foi a contribuição desse período, desses cursos que você fez lá na Holanda? 

Enfim, quais foram os cursos? Como é que foi esse processo? 

R.M. – Os cursos eram, sobretudo, a história do desenvolvimento europeu com a ênfase sobre 

o Weber. Mas olhe, eu ainda tenho o programa aqui. Eram tantas pequenas disciplinas como, 

por exemplo, como organizar direito um orçamento, como nasce o desenvolvimento nacional, 

porção de coisas. Mas a linha central era uma linha... Pelo menos o que eu assimilei, uma linha 

weberiana. 

T.B. – E a experiência de morar no exterior? Foi a primeira vez que o senhor foi... 

R.M. – Foi. 

T.B. – E essa foi uma experiência marcante? 

R.M. – Muito marcante. O que não significa que tenha sido fácil. Porque, de repente, eu me vi 

sozinho no exterior. Ainda muito moço, com muitas incertezas de natureza pessoal. O máximo 

possível que você pode imaginar, de identidade sexual, uma porção de coisa. E eu tinha que 

transar com tudo isso. Quer dizer, não é transar com todo mundo. [risos] Eu tinha que viver 

com tudo isso e passei por momentos difíceis, psicologicamente. Mas, justamente, uma coisa 

muito importante, foi que, felizmente eu consegui me adaptar. Os primeiros meses foram um 

pouco difíceis, eu tive depressões, mas depois... O pessoal me via, assim, muito moço, achavam 

que eu era... Eu era o mais moço do instituto. Achavam que eu vinha de uma família importante. 

Exageravam até. “Não, a gente tem que dar um jeito nesse moço, vamos ver se a gente bota ele 

no bom caminho.” E até certo ponto botaram. Não no bom caminho ideológico, eu me refiro, 

mas disciplina. Eu escrevi minha tese, afinal de contas, não é? Defendi com sucesso. 

T.B. – E a banca era todo mundo de lá? 

R.M. – Todo mundo holandês. Em inglês, tudo isso em inglês. Embora eu me desse ao luxo de 

aprender holandês enquanto estava lá. Quando eu saí de lá, eu já tinha um pouco de 

conhecimento de alemão. Eu conheço várias línguas, de fato. Então, eu já entendia muita coisa 

de holandês. Sobretudo escrito. Depois, quando eu saí de lá, eu já estava... Já compreendia e 

até falava. Porque era mais difícil. Digamos, em uma aula, eu já começava a perceber. Embora 

fosse tudo em inglês, mas eu já... 

T.B. – E o senhor tinha uma bolsa para ficar lá? 
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R.M. – Tinha uma bolsa do governo holandês. Justamente esse tal professor que esteve aqui, 

me disse assim... oferecia bolsas, ele tinha uma bolsa. Bolsa modesta. Naquele tempo eu acho 

que era de 500 florins. Não era nada grande coisa. Mas dava. 

T.B. – E o senhor se relaciona com alguém ainda desse período? Algum colega que tenha ficado 

da época do mestrado? 

R.M. – Olhe, eu fui tão negligente. Porque eu tive bons amigos. Bons amigos não só na própria 

Holanda como outros estrangeiros que estavam lá no mesmo instituto. Sobretudo... Eu tive 

bons amigos da Islândia, porque tinham islandeses lá. Mas todas essas amizades, eu próprio, 

pela minha irresponsabilidade epistolar, poderia ter cultivado e hoje em dia... Somente um é 

que eu acho que deixou de me cultivar. Esse foi que não me escrevia. Todos os outros era eu 

que... Às vezes gente até importante. Eu lembro que tinha uma princesa. Uma princesa não de 

uma casa real, mas uma pessoa que tinha o título de princesa. Queria conhecer o Terceiro 

Mundo e ficou muito amiga minha. Eu chego aqui... Nunca mais tive notícias. 

T.B. – E aí o senhor volta em 1964. Antes do golpe ou pós golpe? 

R.M. – Depois do golpe. O golpe ocorreu em fim de março, não foi? Fim de março, início de 

abril, e eu voltei em novembro. Aliás, cheguei aqui no Brasil em dezembro. Saí de lá em 

novembro, mas ainda passei um mês na Europa. 

T.B. – O senhor lembra da sua recepção do golpe lá? Ficou informado? 

R.M. – Sim, claro. Eu estava na Itália quando o golpe ocorreu. Foi tempo de Páscoa, tinha ido 

passar a Páscoa na Itália. Estava hospedado até em um seminário, mas aí simplesmente 

hospedado. Eu estava lá. Eu tive uma reação... – vou ser sincero também – minha reação foi 

muito engraçada. Porque minha primeira reação foi, assim, eu ainda tinha algum ressaibo 

udenista, sei lá. Mas imediatamente eu mudei. Primeira coisa que eu sou é [inaudível]. Mas 

dois dias depois eu já estava completamente antiregime militar. 

T.B. – E aí chega aqui, o que o senhor encontra? Quando volta, o clima... 

R.M. – A impressão que eu... Primeiro, eu encontro vários amigos meus que tinham sido 

prejudicados com o golpe. Eu não... Como eu viajei em janeiro de 1963, não deu tempo de eu 

me prejudicar em nada, porque se você levar em conta que houve uma radicalização muito 

grande entre janeiro de 1963 até o momento do golpe. Por exemplo, uma pessoa como o Jomard 

Muniz de Brito, o Artur Carvalho, quer dizer, pessoas com as quais eu era ligado... Ou mesmo 

Luiz da Costa Lima, quer dizer, essas pessoas vão se... O movimento de Paulo Freire, por 

exemplo, ele vai tomar... No qual eu quis entrar. Se eu talvez tivesse entrado no movimento do 
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Paulo Freire, nem tivesse ido para a Holanda. Eu quis entrar, mas não consegui entrar. Então 

essas coisas vão se radicalizando com muita rapidez. O que significa que, de certo modo, eu 

chego virgem. Chego virgem de qualquer compromisso com a direita ou com a esquerda e me 

dando bem. Os meus amigos eram, sobretudo, gente mais de esquerda, mas eu nunca cheguei 

a ser prejudicado. Tive uma vez um curso meu vetado pelos militares. Um curso de extensão 

que eu ia dar no Rio Grande do Norte. Aí foi proibido. Até hoje eu não sei por que. Meu pai 

disse: “Eita, vá lá saber.” Ele me deu uma carta de recomendação, que ele tinha prestígio, mas 

eu nunca consegui saber direito. Parece que foi mais por associações que eu tinha lá. 

T.B. – Qual era o nome do curso? O senhor lembra? 

R.M. – Eram uns cursos sobre introdução à Sociologia. Mas aí, nessas alturas, eu já estava um 

pouco marxista, materialista dialético. [riso] Então, um pouco para dizer o que as pessoas 

queriam ouvir, um pouco também de convicção, eu começava sempre fazendo uma exposição 

de natureza tanto marxista, dava os alunos. Me lembrei de mimeografar o trabalho de Marx, 

que é salário... Como é que se chama? Enfim, um dos trabalhos menores de Marx. Trabalho 

assalariado e capital. Mas isso é o que distribuía para os alunos. Um certo esquerdismo que, 

de fato, não era nem tão profundo, muito embora o pensamento de Marx já tenha me 

influenciado muito. 

D.M. – Quando o senhor voltou, muitos dos seus padrinhos, por assim dizer, Gilberto Freyre, 

que lhe impulsionou para o mestrado, eles estavam, institucionalmente, bem colocados? 

R.M. – Estavam. 

D.M. – E aí como é que foi esse retorno institucional brasileiro? O senhor voltou para a 

Fundação Joaquim Nabuco? 

R.M. – Voltei. 

D.M. – E como foi esse quadro institucional que o senhor encontrou? 

R.M. – Olhe, não convém pensar que houvesse um ambiente de terror, nada disso. De jeito 

nenhum. Eu era... Bem, afinal, o meu pai me apoiava, ele via... De vez em quando ele dizia: 

“Meu filho, isso vai durar 20 anos. Cuidado.” [riso] Então... Mas eu, pessoalmente, meus 

irmãos e meus primos, eram mais nesse nível, quase imaginário, de passar para os alunos lerem 

Trabalho assalariado e capital, do que tomar... Fui estimulado para aderir a alguns 

movimentos, mas não aderi. Saía pela tangente, como até ainda hoje eu saio pela tangente. 

T.B. – E aí o senhor ficou então trabalhando então na Fundação Joaquim Nabuco. 

R.M. – Fiquei. Não era Fundação Joaquim Nabuco. Era instituto. 
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T.B. – E aí nos anos 1970 o senhor se torna professor da universidade? 

R.M. – Eu comecei a ser professor da universidade, exatamente, em 1970. 

T.B. – E como é que é essa entrada? É por concurso? É professor analista? 

R.M. – Que concurso! Concurso na Universidade Federal de Pernambuco é uma coisa de uns 

20 anos para cá. Não, eu ia lá... Meu pai não apoiava que eu entrasse na universidade, porque 

ele me queria no ensino médio. Ele achava que... Eu tinha que ir lá pedir todo dia, estava todo 

dia na antessala do reitor. Agora, o fato que meu pai fosse um homem de um certo prestígio, 

facilitou muito as coisas. Então, mesmo que ele não interferisse, o povo sabia que eu era filho 

de um jornalista de prestígio. Então entrei assim, entrei por puro clientelismo. O único concurso 

que eu fiz na vida, mas aí foi um concurso sério, foi o concurso para professor titular, já nos 

anos 1990. Aí já era um novo regime. Agora, uma coisa que eu não disse ainda a vocês, é que 

eu entrei na universidade, fui contratado, na verdade, em março de 1970 – março! E no 

setembro seguinte eu fui para os Estados Unidos com a bolsa da Fulbright. 

T.B. – Só uma dúvida. O senhor entra na universidade de Ciências Sociais? 

R.M. – Exato. 

T.B. – Na graduação de Ciências Sociais? 

R.M. – Que graduação?! Entrei de paraquedas! Entrei já no mestrado. Como professor do 

mestrado. Mas eu não era menos qualificado que o resto do povo, não, viu? Naquele tempo não 

tinha ninguém, nenhum doutor no mestrado. 

T.B. – Isso é muito interessante, que é uma questão que aparece em todas as entrevistas. O grau 

de formação. Porque, hoje em dia, é preciso ter, para você começar essa carreira universitária... 

R.M. – Eu acho que não tinha um doutor quando eu entrei na Sociologia, que eu me lembre. 

Depois chegou, começaram a chegar. Nem como depois, nós veremos, esse negócio de chegar 

até lá na Antropologia. Então eu vou para os Estados Unidos e... Quer que eu continue assim? 

T.B. – Eu queria só, desculpe, saber um pouquinho mais da universidade. Se o senhor lembra, 

mais ou menos... Como é que era a estrutura do curso? 

R.M. – Olhe, vou dizer uma coisa para vocês que poderá chocar muito vocês, mas vou lhes 

dizer. Dentro do programa de Sociologia no qual eu entrei, 1970, predominava um enorme 

patrulhismo. Quer dizer, apesar de eu já ter elementos marxistas, como eu tinha, eu era visto 

como um suspeito de weberianismo, que era uma coisa horrível. Então eu achava engraçado 

que, ao mesmo tempo, você tinha grande repressão política fora. Inclusive, eu fui amigo 

daquela moça que foi tão barbaramente assassinada. Lita. Que foi assassinada pelo Cabo 
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Anselmo. Frequentei a casa de Lita, bastante. Então Lita era um pouco a área de ampliação do 

Partido Comunista. Ela era de uma ingenuidade... Quando eu me lembro dela... Por exemplo, 

Lita dizendo em uma festa, na qual Gilberto Freyre estava presente, disse que falava russo e 

dizendo frases em russo. Estava, de certa forma, se denunciando, não é? Ainda me lembro de 

uma frase em russo que ela disse que significava: “Eu escrevo melhor do que falo.” Me lembro 

dessa frase perfeitamente dela. Porque eu também era metido a estudar russo. Eu sempre tive 

um viés, assim, russófono muito forte. [riso] Então eu fui para os Estados... Mas aí voltando a 

história, eu entro na universidade... Se sua pergunta foi esgotada, eu entro na universidade em 

março e em setembro vou para os Estados Unidos com... Aí foi a Fulbright. Aí não foi 

clientelismo. Eu fui, me inscrevi, fiz o concurso aqui em Recife. 

T.B. – Deixa só eu ver como está a fita. Temos mais 10 minutinhos e aí a gente dá uma 

paradinha. 

R.M. – Então... Ai não foi... Gilberto Freyre me deu uma carta de recomendação, mas até um 

pouco... Deu, mas um pouco... Não deu com entusiasmo, não. 

T.B. – Por que não? 

R.M. – Eu não sei. Aí ele também, eu já não estava tão nas graças dele. 

T.B. – Estava mais independente... 

R.M. - Estava um pouco de desconfiança. Uma vez eu fui meio chamado para dar satisfações 

porque tinha dito tal e tal coisa. Bobagem. [riso] Tinha posto em dúvida a história que ele fazia 

do amarelinho. “Que essa história do...?” Assim, eu era um pouco irreverente. Eu, sempre fui. 

[riso] Então, fui para os Estados Unidos. Aí ganhei essa Fulbright. Eu queria fazer minha bolsa 

em Sociologia. No concurso que eu fiz aqui no Recife, eu tive a nota que, até então, era a maior 

nota que já tinha havido naquele concurso em Inglês. Mas tive notas muito baixas em raciocínio 

numérico. Então, pelo resultado de determinado teste, eu estava entre os cinco por cento mais 

altos em raciocínio verbal da universidade americana. Níveis americanos. Cinco por cento mais 

altos em raciocínio verbal, mas entre os 15% mais baixos em qualquer coisa que fosse 

matemática, geometria, tudo isso. Então isso me deu um pouco de dificuldade para entrar no 

departamento de Sociologia. Sem contar que os meus projetos eram uns projetos um pouco, até 

diria, faraônicos, utópicos. Mas eu fui. E ainda acho que o prestígio da minha família, 

indiretamente, influenciou nisso. Eu fui e fui recebido na Universidade de Columbia, em Nova 

York, por Charles Wegley. Então Charles Wegley foi um professor que me apoiou muito. Aí 

ele disse assim: “Oh, Roberto, vem cá, me diz uma coisa. Você é ruim em Matemática, você é 
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bom em raciocínio verbal. Você não prefere ficar na Antropologia, não? Para mim era muito 

mais fácil colocar você em Antropologia, embora, se você quiser insistir muito, boto você na 

Sociologia.” Eu disse: “Não, Antropologia está bom.” Eu ia me arriscar a perder, não é? Foi 

assim que fiquei na Antropologia. Aí pronto. E assim começa a minha carreira de antropólogo. 

Agora, o que eu quero dizer? Depois desse meu caso com o Wegley, eu soube de várias outras 

pessoas americanas que entraram no mesmo modo no departamento de Antropologia levados 

pelo Wegley. Um porque era amigo do genro de Wegley, o outro porque tinha feito imposto 

de renda de Wegley. [risos] Vários casos desses chegram... Para você ver como o sistema do 

clientelismo também funcionava lá. Eu me lembro até... Não, foi ele próprio que me disse. 

Sidney Greenfield. Eu contei essa história, ele disse: “Ah, mas isso não é nada. Eu fui fazer o 

imposto de renda de Wegley e ele perguntou: ‘Você estuda?’ Ele disse: ‘Eu quero estudar 

antropologia na City University.’ Ele disse: ‘Venha para cá, para Columbia.” Pronto. [risos] 

Minha carreira de antropólogo começa aí. Mas aí foi, da minha parte, uma verdadeira 

conversão. Aí eu não podia me dar ao luxo de brincar nesse programa de doutorado nos Estados 

Unidos. Isso foi uma coisa que eu levei extremamente a sério, mais até do que tinha levado na 

Holanda. Levei extremamente a sério. Eu tinha boa reputação, me saí muito bem. 

T.B. – E como é que se deu a escolha do tema da pesquisa, da tese? Porque aí o senhor entra 

sem um projeto definido. 

R.M. – Entro sem um projeto definido. E não precisei escolher logo. Eu tinha que definir no 

terceiro ano. Como eu já tinha o mestrado, eu ganhei um ano de... Naquele tempo tinha um 

nome especial. Advanced não sei o que. Advanced Standing. Quer dizer que eu já entrei com 

um ano de... Normalmente, seriam três anos de curso, mas eu já consegui um por conta do 

mestrado. Eu nem sei se eles foram muito ajuizados nisso, mas enfim, assim foi. Aí eu tinha 

que escolher o meu tema. Eu ainda pretendia fazer uma cosia weberiana, como “antropologia 

do espírito de empresa no Brasil”. Mas meu orientador, que não era mais o Wegley porque ele 

já tinha se mudado para a Flórida e deixou o meu passe, passou o meu passe para um homem 

que foi um dos grandes amigos de minha vida, chamado Robert Murphy. Murphy era um 

indianista, aliás, brasileiro. Um indianista brasileiro. Um brazilianist. Aliás, talvez, no caso 

menos brazilianist porque havia uma diferença entre South American e esse Brazilianist. Quer 

dizer, é mais sociedades indígenas que ele se interessava aqui no Brasil. Mas ele queria... Ele 

disse: “Olhe, você está com problema de tema, você é do Recife, vou lhe dar uma sugestão.” 

Ele disse assim: “Olhe, o Leacock...” Um casal que tinha. “O Leacock...” – que eram 
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professores de outra universidade – “eles fizeram um livro excelente sobre o batuque de Belém. 

Foi ênfase no português. Os Leacock estudaram Belém. Eu pretendo ir estudar o candomblé da 

Bahia. Por que você não estuda o Xangô do Recife para sua tese de doutorado?” Eu tive um 

pouquinho de relutância. Mas, outra vez, achei que era a coisa certa, era pegar aquela proposta. 

Peguei. Então fiz minha proposta sobre o Xangô de Pernambuco. 

 

 

[FINAL DO ARQUIVO I] 

 

R.M. – Posso continuar com a minha exibição? 

T.B. – Pode. O senhor estava nos Estados Unidos, trocou de orientador, foi para o Murphy. 

R.M. – Foi. Troquei pelo fato de que o Leslie saiu da universidade. O Wegley saiu de Columbia 

e foi para a Universidade da Flórida, em Gainesville. E eu então fui... Ele passou o meu passe 

para Bob Murphy. 

T.B. – Que te dá essa ideia... 

R.M. – Do xangô. 

D.M. – Só uma dúvida antes da gente entrar nessa questão do Xangô. É que você teve um ano 

perdoado, por assim dizer, por conta do mestrado. 

R.M. – Fui. 

D.M. – Mas teve dois anos de curso ainda. 

R.M. – Tive dois anos de curso. 

D.M. – E nesse período, pela entrevista até do Parry Scott, ele situou alguns livros, porque é 

um período em que muitos brasilianistas estão vindo. Então você tem o Robert Levine, você 

tem... 

R.M. – Sim, conheci pessoalmente Levine. 

D.M. – E você tem algum livro... Por exemplo, Brazil Potrait of Half Continent que é pouco 

anterior, 1951. 

R.M. – Acho que é de Lyn Smith, não é? 

D.M. – É, exato, exato. 

R.M. – Então se você quer que eu lhe dê uma ideia, vamos ver logo o seguinte. Eu estava no 

Departamento de Antropologia de Columbia. Naquele momento, o Departamento de 

Antropologia de Columbia era um departamento, “à esquerda”. Inclusive, ele pessoas do 
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departamento tinham sido objeto das investigações do McCarthy, sobre atividades 

antiamericanas. Ainda havia, recentemente, no departamento, que isso foi percebido depois, de 

pessoas que talvez não tivessem se comportado... Por exemplo, um autor que escreveu sobre 

despotismo oriental... Eu esqueço o nome dele. Agora já vai em um processo de... Mas já já 

acho que vai me voltar à cabeça. Esse autor muito famoso de despotismo oriental, que era, de 

fato, uma coisa antisstalinista, então esse autor era supostamente... Ele não era do departamento 

no meu tempo, mas era ligado. Então ele teria feito algumas denúncias. Não digo denúncias, 

mas depoimentos. Então, o meu departamento era um departamento à esquerda, no qual a 

pessoa que dominava o departamento tinha sido formado por Wegley E Wegley, 

provavelmente, teve ligações com o partido comunista. Muito provavelmente. Mas era Marvin 

Harris. Muito à esquerda. Agora, você não podia ser abertamente marxista no departamento. 

Então Marvin Harris entrava por um materialismo cultural, essas coisas assim. Então, eu caí 

neste meio. A influência do estruturalismo já se fazia sentir. Então já se esboçava no 

departamento uma briga entre o pessoal mais de esquerda, Marvin Harris ligado a várias outras 

pessoas. Uns até eu esqueço, confesso. Mas, por exemplo, um livro como Lyn Smith não se 

falava. Nenhum momento eu ouvi falar em Smith no Departamento de Antropologia de 

Columbia. Eu sabia que ele existia, tinha até assistido uma conferência dele aqui em Recife 

antes. Mas havia já uma forte influência de Claude Lévi-Strauss, embora resistida por uma 

parte do departamento. E havia o que hoje chamaria, assim, de um para-marxismo. Não era um 

movimento. Para-marxismo. 

D.M. – Já entrando um pouco nessa história do Xangô... Porque existia já uma tradição de 

diálogos de pesquisadores, sobretudo, antropólogos norte-americanos, voltados a compreender 

essas reminiscências “africanas”. Então você tinha Herskovits, você tinha Frazier... Você tinha, 

inclusive, René Ribeiro estudou com Herskovits, não é? 

R.M. – Frazier em grau menor. Ele não... É menos interessado em africanismos não 

forçosamente de religiosa aplicação. Assim me parece. Agora, Herskovits com certeza. E 

outros. 

D.M. – E outros, sim, porque você tem... 

R.M. – Ruth Landes, embora eu ache que Ruth Landes – minha opinião pessoal – é um grande 

embuste. Eu acho, mas pouco importa. Essa é minha opinião pessoal, que eu acho que tudo que 

ela diz de bom, ela tira de Edison Carneiro. 



   

 19 

D.M. – Mas como é que foi esses estudos iniciais? Se você frequentou... Qual foi a literatura 

que você frequentou? Você ia nos Estados Unidos, como é que foi isso? 

R.M. – Vou lhe dizer. Tentar lhe dizer o mais detalhadamente possível. Eu tinha, então, 

resolvido estudar o Xangô, mas eu não tinha conhecimento técnico do Xangô. Então eu resolvi 

começar pelo mais fácil, que era sincretismo, porque havia na própria biblioteca de Columbia, 

havia, por exemplo, um artiguete de menos de duas páginas de um professor aqui de 

Pernambuco chamado Albino Gonçalves Fernandes. Esse artiguete é uma obra prima. Chama-

se O sentimento de inferioridade entre os sincretismos gêge-nagô etc. etc. etc. Quase 

desconhecido. Havia Valdemar Valente aqui. Havia René Ribeiro, e vários outros. Então eu, a 

princípio, quis fazer... Meu primeiro projeto, que hoje em dia eu considero bastante ingênuo, 

era estudar o sincretismo como uma espécie de subordinação ideológica. Tem aí também, a 

meu ver, uma influência marxista. Quer dizer, a religião de uma classe subordinada, ou mesmo 

oprimida. Então o sincretismo representava uma aceitação dessa situação. Ainda hoje eu 

defendo muito seriamente a tese, sustento em qualquer lugar, que ao contrário do que muita 

gente diz, o Xangô e o Candomblé são profundamente conformistas. Essa é minha opinião. 

Inclusive, se isso diz alguma coisa a vocês, a figura de Exu eu acho que é a revolução de nada. 

É um grande conformista, um grande oportunista. 

T.B. – Por que você fala isso? 

R.M. – Por quê? Porque ele quer encontrar o lugarzinho dele. Quando ele encontra o lugarzinho 

dele, recebe o que ele quer, ele se comporta como um chefe de repartição como outro qualquer. 

Agora, você tem que dar o que ele quer. Uma vez que você dá o que ele quer, ele está se lixando 

para a ordem do mundo. Não quer, absolutamente, subverter nada, entendeu? E isso você pode 

descrever o resto da religião afro-brasileira. 

D.M. – Não, era só para saber como foi pegar essa questão da leitura e como foi essa entrada 

no campo. 

R.M. – Vamos ver, vamos ver. Eu, quando eu falei de Marvin Harris há pouco tempo atrás, 

eu... Marvin Harris era uma pessoa que representava uma espécie de desafio dentro do 

Departamento de Antropologia. Ele tinha inimigos, tinha amigos. Eu não me dava muito com 

ele, não. Nós nos víamos com uma certa distância. Uma distância... Já leu Proust? Uma 

distância parecida. Você se lembra da cena em que o narrador conta o primeiro contato dele 

com o Barão de Charlus Bem, eu acho que era um relato, ao menos, parecido. [risos] Tanto que 

eu botei no meu caderno uma coisa. Primeira vez que eu vi Marvin Harris, disse: “Ele deve ter 
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algum mistério. É homossexual, alguma coisa desse gênero.” Mas eu nunca soube que ele era 

homossexual, não. Mas tinha atitudes de prima donna, coisas assim, que eu desconfio que 

passavam por aí. Mas pura desconfiança minha. Então, como é que eu entrei no campo? Eu 

começo... Aí é o campo, porque tem que ir ao campo. Isso é uma coisa que eu muitas vezes 

censuro nos meus orientandos, é que quando eles apresentam o projeto, já têm tudo pronto. 

Não. Eu comecei a ir ao campo. 

T.B. – Aí o senhor volta para o Brasil. 

R.M. – Voltei ao Brasil. Eu voltei para o Brasil em metade de 1972. No mês de julho de 1972. 

Então eu cheguei, descansei uns meses. O trabalho de campo pega mesmo o principio de 1973. 

Aí eu começo a ir ao campo. Mas o que eu começo a descobrir no campo? Dito em linguagem 

atual, que o pessoal estava se lixando para saber o que era sincretismo, falar sobre sincretismo. 

Eles não entendiam. Praticavam, mas não entendiam do assunto. Se eu pensasse que eu ia fazer 

aquilo com entrevistas, era bobagem. Agora, o que eu descobri, que me impressionou 

enormemente, foi a centralidade do sacrifício de sangue. Quer dizer, o Xangô é uma religião 

extremamente sangrenta. E por que não? É. Até aí milhões de retratos mostram isso. Quer dizer, 

a cerimônia central é o sacrifício sangrento. Era, porque isso pode ter mudado nas últimas 

décadas. O sacrifício sangrento. Esse sacrifício, que é acompanhado de transe, e que é 

acompanhado da festa, não é? Então isso é uma coisa, é uma experiência emocional 

extremamente profunda. Então, pronto. Aí eu comecei então a me concentrar para esse lado. 

Eu era um pouco ingênuo. Eu dizia: “Não, essa religião, em primeiro lugar, boa para comer.” 

Esse era um termo de Marvin Harris. Quer dizer, como esse homem me influenciou, apesar de 

toda a condução que eu fazia a ele. Então, essa “boa para comer”, uma interpretação 

funcionalista que eu tinha visto. Bom para comer, bom para organizar, bom para pensar. Agora, 

depois, e aí largamente por influência francesa mais do que americana, eu fui vendo que, apesar 

de todas essas condições, havia alguma coisa que superava todas as condições. Uma coisa, 

assim, uma experiência, digamos, quase de ordem mística. Essa coisa de transe que supera 

qualquer..., dá apreensão de qualquer identidade precisa. Embora o Murphy, meu orientador, 

ele salientava muito a importância da dialética. Ele era dialético sem querer ser materialista. E 

Marvin Harris era materialista sem querer ser dialético. Então ele dizia que o dialético era 

excesso de bagagem do marxismo e o outro, ao contrario, é dialético sem querer ser 

materialista. Então essa coisa que eu acabei... E como eu demorei muito escrevendo minha 
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tese, cheguei a ter dispensas do tempo. A minha tese foi evoluindo na proporção que eu 

escrevia. 

T.B. – E como é que é a experiência pessoal de uma pessoa que vem de uma formação católica, 

a entrada nesse universo? O senhor não tinha nenhuma relação até então. 

R.M. – Não, nenhuma. 

D.M. – O senhor vem também de um período em que o Xangô, justamente por conta daquele 

grupo de direita da Congregação Mariana, houve um período de recessão e de combate à prática 

do Xangô. E aí foi justamente o período em que o Xangô está crescendo ali. 

R.M. – Mas quando eu entro, esse período já está superado. Já não havia mais a proibição. 

Havia muita lembrança das perseguições, mas já não havia perseguições das quais... Já havia 

liberdade. Quando eu começo a minha pesquisa, digamos, em 1972. 

D.M. – Quais foram os terreiros que o senhor...? 

R.M.- Quais foram os terreiros? Vou lhe dizer. Primeiro terreiro que eu comecei a frequentar 

foi por mim mesmo, até. Quer dizer, eu sabia que ele existia e comecei a ir lá, porque eu 

conhecia, antes de ir para os Estados Unidos eu tinha ido lá uma vez acompanhando turistas 

justamente. Esse terreiro ficava situado no alto de Santa Isabel e era chefiado por um pai de 

santo chamado Mário Miranda, o nome dele. Esse era o nome dele civil. O verdadeiro nome 

dele era Mário alguma coisa e ele tinha um outro nome feminino, chamado Maria Aparecida. 

Então eu ia muito a esse terreiro. Depois eu comecei a ir aos terreiros do Vale do Beberibe, que 

é, a meu ver, até hoje em dia, provavelmente, onde está a grande reserva Xangô. Grande reserva 

biológica e cultural do Xangô está ali. Reserva étnica e cultural, no Vale do Beberibe. Ali há 

muitos terreiros. 

T.B. – E essa coisa do impacto na sua vida pessoal? Dessa relação com essa religião. 

R.M. – Digamos, eu nunca tive uma conversão religiosa a essa religião, mas, do ponto de vista 

emocional, foi bom. Vocês notaram pela minha reação, foi uma coisa muito importante. Para 

mim, era uma surpresa. Aí diziam: “Mas é possível uma pessoa assim que vem de uma família, 

‘até de elite’.” E de repente eu estou, assim, tão preso a uma coisa que é africana. Fora que eu 

inventava também umas teorias que, a rigor, são até um pouquinho racistas e dizia: “Eles 

praticam, mas quem entende sou eu.” Eu dizia assim: “A África só se torna consciente de si 

mesma na minha mentalidade europeia.” Quer dizer, “europeu”. É um pouco hegeliano isso, 

também. A força de Hegel também é muito forte no meu trabalho. Então essa coisa de que 

aquela religião, para si, aquela religião em si só se torna para si... Isso é de um racismo... Se 
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você quiser, pode ser encarado como um total racismo. Mas não é, não. Aquela religião para si 

só adquire credibilidade profunda em mim. Hegel diria isso em outros contextos. 

T.B. – E aí o senhor volta para os Estados Unidos? O senhor termina a tese aqui? 

R.M. – Termino a tese aqui. Através do correio. Fui aos Estados Unidos nesse intervalo. Fui 

umas duas vezes, mas termino, faço a tese, fundamentalmente, aqui mesmo. 

T.B. – E a defesa é quando? 

R.M. – A defesa demorou. A defesa foi em 1983. Maio de 1983. 

T.B. – Então são quase 10 anos? 

R.M. – Quase 10 anos. Eu não sei como é que eu consegui esse intervalo. Para mim, foi um 

milagre. Eu tive muitos problemas pessoais. Então isso me atrapalhou muito. Mas, seja como 

for, a defesa só foi em maio de 1983. E só foi porque eu já tinha escrito umas 300 páginas, e 

eu consultei Murphy e disse: “Eu preciso botar o capítulo tal, capítulo tal.” Ele disse: “Não, 

você está muito enganado. Você já terminou a sua tese. Você vem defender.” Aí eu fui. Mas 

esse foi um pouco de armadilha dele, porque eu fui defender, ai banca disse: “Ainda falta você 

botar a introdução e as conclusões.” Aí eu botei. 

T.B. – E nesse período o senhor dá aula ou fica inteiramente dedicado ao doutorado? 

R.M. – Dou, dou aula. Não, aí como é que eu ia viver se eu ficasse só... As bolsas se acabaram. 

Eu dava aula na Federal e continuava com alguma ligação... Não. Mas aí eu comecei. Eu tinha 

as duas ligações, não é? De Joaquim Nabuco e Universidade. Mas, durante um certo tempo, 

Nabuco me colocou inteiramente à disposição da Universidade em tempo integral e eu fiquei 

de licença do Nabuco. Licença com prazo indefinido. E aí de acordo com um decreto do 

presidente Garrastazu Médici, as pessoas que fizessem isso podiam depois se aposentar quando 

terminasse o tempo, com todos os vencimentos, sem ter exercido. Não foi exatamente o meu 

caso, não, viu? Mas eu fiquei de licença durante um certo tempo do Nabuco para ficar só na 

Universidade. Depois, outros tempos, eu voltei. Quando o Fernando Freyre assumiu a 

Fundação Joaquim Nabuco em... Ou melhor, quando eu voltei dos Estados Unidos, em 1980 e 

poucos, em 70 e poucos, quero dizer, eu voltei em 1972. Em 1980 começou a se fundar a 

Fundação Joaquim Nabuco e eu fui reatraído por Gilberto Freyre, por Fernando Freyre. 

Primeiro que eu fiquei como vice-coordenador do seminário de Antropologia. E significava, 

na prática, que eu editava, fazia o editing dos anais. E eu fiz vários, vários anos. Sou, digamos, 

o organizador desses anais. Mas eu sempre botava Gilberto como organização principal e eu 

como secundária. Então, eu fui voltando a ser atraído pela Fundação Joaquim Nabuco, e 
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Fernando Freyre, em 1980, 1981, me convida para eu chefiar, ser o diretor do Departamento 

de Antropologia do que agora já não é instituto, e sim Fundação Joaquim Nabuco. 

T.B. – E aí o senhor sai da universidade federal? 

R.M. – Aí é o contrário. Não saio totalmente, mas saio do tempo integral dedicação exclusiva 

e fico só com regime de 20 horas. 

T.B. – E esse é o primeiro doutorado ou já tinha doutorado em Antropologia na Universidade 

Federal de Pernambuco? 

R.M. – Espera aí. [riso] Desculpe o “espera aí” um pouco peremptório. Quando eu entrei não 

tinha nada de Antropologia. Tinha Ciências Sociais na graduação e sociologia na pós-

graduação. Só o mestrado que depois se transforma em doutorado. Aí eu entrei. Mas havia o 

seguinte: nem todo mundo estava muito satisfeito com o programa de Sociologia, porque o 

programa de Sociologia não cooptava. Embora eu pertencesse à Sociologia, embora um 

pouquinho marginalmente, mas pertencia. Então a gente da Antropologia, René Ribeiro, eu e 

uns poucos outros, nos resolvemos, então, naquele tempo tinha o apoio do reitor, que era Paulo 

Maciel, nós resolvemos fundar uma pós-graduação separada, pós-graduação em Antropologia. 

Quando é que nasce essa pós graduação? Em 1977, mais ou menos. 1977, 1978. René era 

tecnicamente o coordenador e eu era o vice-coordenador , mas em exercício. De modo que eu 

tive uma influência enorme nos primeiros anos. Inclusive Scott, foi levado para lá... Eu não sei 

se ele declarou isso ou não, mas Scott fui eu que carreguei Scott para a pós-graduação. Eu vi 

que esse foi o melhor serviço que eu prestei à Antropologia aqui no Nordeste, foi trazer Scott. 

É um ótimo professor e orientador. 

D.M. – Quando o senhor voltou, já existiam departamentos no Brasil de Antropologia? 

R.M. – Já. 

D.M. – E como é que era essa relação institucional? Ser antropólogo em plena formação 

chegando em um país onde já tinha alguns diálogos, escolas, até razoavelmente bem 

defendidas. Como é que foi? 

R.M. – Eu nunca fui entrevistado por duas pessoas tão inteligentes como vocês. Antes de eu 

dizer, vocês já sabem tudo. Da minha parte parece até um pouco morto. Mas Molière diz que 

as pessoas de qualidade sabem tudo sem ter aprendido nada. Mas isso não foi com você, não. 

[risos] Então como foi? Olhe, já havia... Aqui vem uma... Eu sou de uma ala de desviante da 

antropologia brasileira. Por quê? Porque o que eu acho que ocorreu foi o seguinte: houve o 

golpe militar. Então eu nunca fui, nunca tive militância política nem de esquerda, apesar 
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daqueles flertinhos, e, muito menos, de direta, apesar de já velho, eu ter umas ideias, às vezes, 

um pouco tradicionalistas. Quase que uma excentricidade pessoal minha. Então eu nunca tive 

grandes militâncias. Então, o que acontecia? A antropologia no Brasil foi criada pela Fundação 

Ford que mandou para cá David Maybury-Lewis com Roberto Cardoso de Oliveira. Eles 

queriam que houvesse uma ideologia alternativa ao marxismo. Então, essa história, a meu ver, 

nunca foi devidamente contada. Como os americanos investiram para conquistar the hearts and 

minds dos intelectuais brasileiros. Então para a gente ficar só na Antropologia – nada de 

CPDOC, coisas assim, [risos] –, para ficarmos só na Antropologia, é... Maybury-Lewis se 

associa... que já tinha um mestrado brasileiro – não sei se vocês sabem disso – já tinha um 

mestrado pela Universidade de São Paulo. Foi orientando de Herbert Baldus no mestrado em 

são Paulo. Depois ele faz o doutorado em Cambridge, se não estou enganado, na Inglaterra. 

Então funda-se... faz-se o upgrading antropológico no Museu Nacional. E aí se funda o 

primeiro núcleo de Antropologia, muito marcado pelo estruturalismo levistrausseano. Até hoje 

eu conheço quem é do Museu Nacional pelas citações que eles fazem. Lévi Strauss, Marcel 

Mauss e outros típicos. Enquanto que o programa que a gente fundou aqui não estava ligado a 

essa linha, entendeu? 

D.M. – Porque o departamento surge em 1977, mas em 1978 vocês já entram em um 

estabelecimento institucional, porque tem aquela fatídica reunião da ABA, de 1978. 

R.M. – Sim, na qual eu estava presente. Como é que você sabe disso? Você era nascido? 

D.M. – Não. [risos] E aí como é que é esse processo de institucionalização de uma disciplina? 

Porque na reunião da ABA vocês estão discutindo juntos, é um local de discussão da disciplina. 

E como é que essas diferentes vertentes, elas dialogaram? Como foi o processo dessa reunião? 

R.M. – Não dialogaram. [risos] Eu vou lhe contar algumas etapas. Bom, naquele momento, eu 

ainda tinha, eu tentava ter bom relacionamento com as pessoas do Museu Nacional. Marta, os 

próprios Velhos e outros. Antônio Augusto Arantes, me dei bem com esse pessoal durante um 

certo tempo. Mas veja bem, aquela reunião de 1978 teve três coisas, que eu acho que vale a 

pena destacar. Uma me envolve diretamente. Gilberto Freyre, por pura perfídia [risos], faz um 

discurso, discurso inaugural, no qual ele me faz enormes elogios. Eu era um modelo de um 

PhD nada típico, contraditório que isso fosse. Uma porção de coisas assim. Eu não tinha nem 

ainda defendido a tese, o que me deixou em uma situação complicada. Porque se você nem 

defendeu a tese, já é um PhD? Negativo, negativo. Disse: “Eu não tenho nada com o que 

Gilberto disse.” Então Gilberto faz esse discurso, que eu achei que teve como consequência, 
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me atrair a desconfiança da antropologia brasileira até o dia de hoje. Houve isso. depois houve 

a famosa vaia que René Ribeiro levou e que eu acho que foi um pouco represália a Gilberto 

Freyre. René Ribeiro era o presidente da sessão. De repente, os ânimos se acirraram e ele levou 

uma vaia terrível do pessoal que estava lá. Aí, naquele momento, ele renunciou à presidência, 

foi substituído, provisoriamente, por Thales de Azevedo e, a partir daí, o controle da ABA 

passa para os grandes centros como o Museu Nacional, Unicamp... 

D.M. – Foi Gilberto Velho que assumiu naquela sessão? 

R.M. – Naquela sessão foi Thales de Azevedo. Agora, quem foi eleito presidente? Acho que 

não foi Gilberto Velho ainda não, foi? Foi eleito um presidente. Castro Farias, eu acho. Mas 

Castro Farias era muito ligado ao pessoal. Se eu não estou enganado, foi Castro Farias que foi 

eleito presidente naquele congresso, que era o professor também do Museu Nacional, que era 

cooptado pelo grupo “mayburylewisiano”. Então a gente aqui no Recife ficava em uma posição 

um pouco isolada. Agora, eu tinha contatos diretos com os americanos, [inaudível] tenho até 

hoje, então depois eu comecei a ter meus contatos também com a França. Não tinha muito na 

época, embora eu já lesse francês e falasse francês, tudo isso. Então, pronto. Aí eu fui 

evoluindo, mas em linhas que não passavam pela intermediação nem da ABA, nem do Museu 

Nacional, nem da USP. 

D.M. – Mas o senhor acha que nesse período houve um deslocamento institucional da 

Antropologia do eixo René, do eixo freyriano, para uma outra... 

R.M. – Eixo freyriano eu acho demais dizer, porque eu penso que Gilberto Freyre não se 

interessava, de fato, muito pela ABA enquanto tal. Ele queria ser considerado antropólogo, mas 

que ele pensava em termos institucionais de ABA, acho que não. Agora, o que houve, de fato, 

foi uma passagem... Por exemplo, eu sei que o candidato de René a presidente, se as coisas 

tivessem saído bem, teria sido um paraense chamado Napoleão Figueiredo, que, aliás, tem 

trabalhos muito interessantes, Napoleão Figueiredo, não seria indigno dessa presidência de 

jeito nenhum. Mas era um eixo daquelas pessoas que se reuniram há muito tempo como René, 

Napoleão Figueiredo, Thales de Azevedo, apesar da dissidência, Thales de Azevedo, em São 

Paulo Egon Schaden e vários outros em vários lugares. Esse pessoal todo que foi, mais ou 

menos, marginalizado pela nova Antropologia. E eu ficava... Eu até digo, felizmente, naquele 

tempo, não havia muita mobilidade no país, se não a gente ia ter os paulistinhas vindo para cá 

e aqui em cima completamente marginalizado. [risos] Mas como isso ainda não era o caso... 
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Eu até me lembro, quando houve concurso para titular, que eu me inscrevi, eu disse: “Eita, vão 

chegar aqui os paulistas e vão tomar o lugar.” Mas não veio ninguém. Eu fui candidato único. 

T.B. – E o senhor fica, então, de 1978 até 1989 no Brasil dando aula? É isso? 

R.M. – Espera aí, deixa eu ver. 1978 eu estou no Brasil, defendo a tese em 1983, eu fico no 

Brasil de 1973... Minha primeira viag... Eu defendo a tese em 1983. Começo a viajar muito 

para o exterior a partir do fim dos anos 1980. Mas aí mais para França do que para os Estados 

Unidos. 

T.B. – E aí para a França o senhor vai como professor visitante? 

R.M. – Vou para a França e para a Itália, vou como professor visitante, algumas vezes, como 

pesquisador visitante. Eu digo, meus anos de glória nesse ponto foram os últimos anos do 

século XX e os primeiros do XXI. Depois eu caí em um certo esquecimento. 

T.B. – E tem uma diferença da experiência do ensino lá com a experiência do ensino aqui? O 

senhor sente algum...? 

R.M. – Olhe, há uma diferença, não é? Eu dei aulas em vários lugares lá na França. Na própria 

Sorbonne e tudo. Meus contratos nunca foram extremamente longos, não. O mais longo que eu 

tive foi como pesquisador do CNPQ, que deve ter durado quatro a cinco meses. Os outros eram 

três meses. 

T.B. – Cursos de pequena duração... 

R.M. – Três meses, às vezes até um mês. Cursos de pequena duração. Eu tive vontade de ter... 

Um momento eu cheguei a pensar em me estabelecer na Europa. Mas para isso havia 

obstáculos, inclusive meus, porque eu perderia aposentadoria aqui, as aposentadorias – eu 

tenho duas, não é?! – eu perderia as aposentadorias e não ganharia mais lá. Na realidade, eu 

não sei se ainda hoje eu posso reivindicar uma aposentadoriazinha da União Europeia por 

trabalhos na França e na Itália. Talvez. Tem que ver isso na próxima vez que eu for. 

T.B – E o senhor traz professores de lá também? Faz um intercambio? 

R.M. – Trago, mas eu sempre tive a má fama de receber mais do que dar, nesse particular. Ser 

muito preguiçoso para pedir. Mas mesmo assim trouxe. Inclusive eu sou culpado, ou ao 

contrário, tenho mérito – hoje em dia tendo a pensar que eu sou culpado – da introdução de 

Michel Maffesoli no Brasil. Eu fiz prefácio para vários livros dele e tudo. Era um tempo que 

eu me dava, por exemplo, com o Luiz Felipe Baêta Neves, não sei se você sabe quem é, do Rio 

de Janeiro, que era [inaudível] nas editoras... 
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T.B. – E aí a sua relação vai muito daqui para fora, não é? Sem essa relação com o Rio, com 

São Paulo. 

R.M. – Daqui para fora. Pouca relação com o Rio e com São Paulo. Pouquíssima.  

T.B. – Sua carreira se solidifica mesmo nessa coisa internacional. 

R.M. – Exato. E seja dito, passagem que na outra reunião da ABA, em Natal, eu recebi uma 

bela medalha, aquela ali, que me foi dada justamente por causa da minha influência 

internacional. Eu disse: “Eu tenho essa influência mesmo? Que ideia.” [risos] 

D.M. – Quando você defende... 

R.M. – Deram sem eu pedir! [risos] Pelo menos essa medalha é solida, viu? 

D.M. – Quando você defende, aí você se estabelece efetivamente. Bem, agora, como foi em 

relação à pesquisa? Como é que foi essa retomada de pesquisa, o campo? 

R.M. – Eu me chamo muito, eu gosto de dizer que eu sou... Hoje em dia, eu digo menos, mas 

eu ainda digo: “Sou gigolô do xangô.” Quer dizer, grande parte das coisas que eu escrevi e 

publiquei, se referem tem assunto afrobrasileiro, mas não só, não publiquei só sobre este 

assunto, não. Mas grande parte das coisas que eu fiz também estão sobre isso. Embora, não 

todas. Então essa experiência foi... Eu não me lembro de eu ter feito outra pesquisa de campo 

fora esta. Agora, além disso, eu tenho grande interesse teórico por Marx Weber. Já publiquei 

sobre Weber em francês, inglês, em alemão ainda não, mas espero chegar lá. Francês, inglês 

tem muita coisa publicada sobre Weber. Então é aquela minha velha preocupação que, de certo 

modo, é uma coisa autoidentitária, não é? Uma preocupação com minha própria identidade. 

Agora, uma coisa que vocês não sabem, que eu acho que é relevante de eu dizer, é que eu volto 

para a Fundação Joaquim Nabuco em 1980, mas essa minha experiência termina mal. Porque 

em 1987 eu tive um incidente com um outro pesquisador, que era até subordinado a mim. Esse 

incidente adquiriu grande repercussão e eu fui destituído da Fundação Joaquim Nabuco. 

Destituído. Quer dizer, eu tinha uma cargo fixo. Enquanto Fernando Freyre tinha me dado, mas 

fui destituído do cargo de confiança. 

T.B. – Era um cargo como professor? 

R.M. – Como pesquisador. Então fui destituído não do cargo de pesquisador, porque eu tinha 

esse cargo. Ele tinha me dado esse cargo, não tinha jeito de tirar. Ele estava dado. Sem contar 

que eu tinha um passado também lá na fundação. Então, o que aconteceu? Para mim foi um 

golpe terrível, 1987. O ano da morte de Gilberto Freyre. Tanto que em sinal de protesto eu não 

fui ao enterro de Gilberto. [riso] Brincadeira, eu disse isso em forma de anarquia. Mas verdade 
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que não fui mesmo, não. Mas eu entrei com uma ação trabalhista contra a Fundação Joaquim 

Nabuco, e por incrível que pareça, eu ganhei. Eu acho que eu ganhei por inépcia do advogado 

da Fundação, mas ganhei. Então o juiz, sem eu pedir, o juiz, juiz federal, me concedeu um 

tempo na Fundação que eu achava que não tinha nem existido. Ele disse: “Não, você nunca 

saiu da fundação desde 1963. Você sempre foi.” Mas também não tinha que protestar, não é? 

Então me deu tempo de serviço e eu me aposentei pouco depois, me voltou ao cargo de 

confiança, embora tivesse sido redestituído do cargo oito dias depois. Porque Fernando Freyre 

tinha feito a besteira de me destituir seguindo uma comissão de inquérito. Mas o juiz anulou a 

comissão de inquérito e achou que era perseguição, então eu voltei. Mas aí ele me destituiu 

sem comissão de inquérito pouco depois, mas eu pude me aposentar brilhantemente pouco 

depois. Primeiro ele me colocou outra vez à disposição da universidade, suspendendo os 

vencimentos que eu tinha lá no Nabuco, mas, um belo dia, eu passo pelo chefe de pessoal e 

digo: “Mas você sabe que você já pode se aposentar daqui do Nabuco?” Eu disse: “Eu?” Ele 

disse: “É. Você pode se aposentar com 31 anos sobre 35.” Era a Constituição de Ulysses 

Guimarães, não é? Constituição cidadã. Aí eu me aposentei. Eu tenho a impressão que eles 

nem disseram mais que era 31 sobre 35, que eu recebi integralmente. Mas mesmo assim, 31 

sobre 35 já basta para eu ser feliz. 

T.B. – E entra como professor titular nesse mesmo período. 

R.M. – Aí, nesse mesmo período, eu faço concurso para titular na Federal. E cinco anos depois, 

uma coisa assim, eu me aposento também da Universidade Federal. 

T.B. – E continua dando aula, ou não? 

R.M. – Continuo. Agora, eu gosto de dizer, por esporte. Hoje mesmo eu fui para uma banca de 

projeto, vou dar aula esse semestre. Este ano eu vou dar aula tanto no primeiro quanto no 

segundo semestre. “Será que vale a pena fazer isso?” Mas enfim, como eu digo: “Por esporte.” 

E, de vez em quando, tem algum convite. Os convites do exterior, o último que eu tive que 

ficava no exterior foi em 2010 ou 2009, Universidade da Normandia. Aí não tive mais. Também 

já passei da idade em que na França professor pode receber salário. Quer dizer, eu acho que 

sempre se daria um jeito, mas... 

T.B. – Tem uma pergunta que a gente sempre faz, porque afinal é um projeto sobre a 

institucionalização das Ciências Sociais nos países de CPLP. O senhor teve alguma relação 

com Portugal, com a África? Alguma coisa que passasse por outros países de língua 

portuguesa? 
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R.M. – Não. Lisboa para mim é um lugar que eu adoro quando vou à Europa, de voltar passando 

alguns dias em Lisboa, mas contatos... Aliás, eu nem gostaria de Lisboa, estar em contato 

intelectuais. Acho que para mim é... Vou lá para relaxar. Os poucos dias em que eu me despeço 

da Europa e me preparo para voltar ao Brasil. Nunca tive esses contatos. 

T.B. – Tem outra pergunta também que a gente sempre faz, que é: se você fosse citar um livro, 

uma obra mais marcante, ou alguns livros que tenham sido mais marcantes na sua formação, 

ou autores, se for muito difícil de dizer livro... 

R.M. – Eita. Me vêm vários à cabeça. Eu não sei até que ponto esse me vir à cabeça é de fato... 

Por exemplo, eu li muito Hegel. Não sei se isso é uma resposta, ou se é um ato de pedantismo. 

Li muito Hegel, como também li muito Marx, como li autores católicos, como Jacques 

Maritain, e vários outros. O próprio Gilberto... Embora com relação a Gilberto Freyre seja 

crítico dele. Esse criticismo é mal aceito pelas pessoas mais ortodoxamente freyrianas, mas eu 

acho que Gilberto Freyre, para mim, representa..., é uma influência intelectual forte. Embora 

eu ache que ele não tem um pensamento sistematizado propriamente dito. Porque tem em si, 

mas não para si. Eu volto ao xangô. Como se Gilberto Freyre só se tornasse plenamente 

inteligível na minha cabeça, ou de meus parecidos. Mas enfim, Gilberto, li muito Lévi Strauss, 

quando eu era estudante nos Estados Unidos. Mas eu me pergunto se, de fato, posso dizer que 

foi grande influência sobre mim. Eu preferia dizer Marcel Proust. Marcel Proust. E muitos 

outros que me vêm à cabeça. Li muito Roger Bastide, mas também não diria que eu aceitei 

Roger Bastide como um mestre. Como se diz em francês: un maître à penser. Garanto que eu, 

depois, vou me lembrar de outros nomes, mas será tarde. [riso] 

T.B. – Está ótimo, muito obrigada. O senhor gostaria de acrescentar alguma coisa? Alguma 

coisa que a gente não tenha comentado. 

R.M. – As coisas que eu vou gostar de acrescentar vão ser as que eu vou me lembrar depois 

que vocês já estiverem longe. [risos] Agora, eu então falei desse meu rompimento com o 

Nabuco, mais nessa minha... Nessa volta. 

T.B. – Está ótimo. Muito obrigada então. 

R.M. – De nada, fica à vontade. Foi um prazer. 

 

[FIM DO DEPOIMENTO] 
 

 


