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Entrevista: 01/09/2014  

 

C.C. –Eu gostaria primeiro que o senhor falasse um pouco da sua família, da sua origem, sua 

formação ainda antes, antes da universidade. 

 

R.S. – Eu sou de Baltimore, Maryland, nos Estados Unidos. De onde eu saí com dois anos de 

idade para ir para Cleveland, Ohio, e depois voltar para Baltimore para terminar o colégio. 

Então, duas cidades que quase acho que são do leste americano. Mas nenhum dos dois como, 

bem dentro do leste americano. Depois, eu terminei me interessando dentro dos estudos, no 

colégio, especialmente nos estudos de língua, língua espanhola. Minha convivência era com 

comunidades, eu diria, etnicamente pouco diversas. Eram principalmente comunidades de 

americanas, comunidades americanas bastante... Classe média alta, quase todo mundo branco... 

 

C.C. – A sua família é o quê? O seu pai e sua mãe faziam o quê? 

 

R.S. – O meu pai era médico, ginecologista. Ele se formou na Johns Hopkins, e foi ser médico 

em Case Western Reserve, em Cleveland, Ohio. A minha mãe é artista, artista plástica, filha 

de um advogado do Ministério de Agricultura, e vive em Washington. Meu pai era de uma 

família que lutou, família de mineração, mas que já estava fazendo pequeno comércio na 

Virgínia do Oeste. A minha mãe de uma família um pouco mais, não diria aristocrática, mas 

pelo menos melhor de vida em Washington, classe média burocratizada. Então... Ela estava 

fazendo escola de Arte e ele estava fazendo escola de Medicina, se conheceram em Baltimore. 

A profissão dele levou ele para Baltimore. E depois, no fim do casamento, levou ela de volta 

para Baltimore, e eu fui junto, embora, já estava com 16 anos e podia decidir o que eu queria e 

decidi voltar para Baltimore com a minha mãe. Então nessas alturas eu já estava sabendo falar 

espanhol por causa de coisas familiares. O meu irmão mais velho me fazia ler listas de 

vocabulário para ele. Quatro anos de diferença e eu virei um menino que sabia muito espanhol 

sem nunca ter entrado numa escola de espanhol. Então quando... 

 

C.C. – Mas porque é que ele tinha interesse por espanhol? 
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R.S. – Era... Você tinha que fazer língua. Quer dizer, você estava no ensino médio tinha que 

ter uma língua que você estudava. Meu irmão foi estudar espanhol, então as listas que eu tinha 

que ler para ele eram em espanhol, então não foi uma coisa de agência minha para decidir ir 

para espanhol. Eu não tinha nenhum conhecido que usava espanhol no dia a dia. Espanhol era 

uma forma de, talvez, primeiro de aprender outra língua e depois acessar uma literatura, uma 

outra cultura que eu desconhecia. E me fascinei pela língua, pela cultura que vinha com ele, 

juntei dinheiro que eu fazia uma coisa de distribuir jornais para ganhar uns trocados, para os 

meus, as minhas próprias despesas como jovem nos Estados Unidos e o meu pai disse: “Se 

você quiser ir para aquela escola de línguas no México que você viu, eu pago a sua passagem, 

você paga a sua estadia.” Aí eu fui. Foi uma abertura de um outro mundo para mim porque 

todo o meu mundo era um mundo protegido de classe média alta dos Estados Unidos. O meu 

pai gostava de dizer que a nossa...: “A nossa comunidade aqui em Cleveland é a que tem a mais 

alta renda média. Ele não é igual a Shaker Heights que é do tradicional. Não. A gente... Tal e 

tal.” Ele tinha esse prazer de ter subido na vida com esforço próprio como bom médico. 

 

C.C. – Sim. E o senhor foi para o México... Em que ano foi isso? 

 

R.S. – Isso foi em 1966. 

 

C.C. – 66. O senhor tinha quantos anos? Desculpa. 

 

R.S. – Eu tenho 65. 

 

C.C. – Não. Na época. 

 

R.S. – Naquela época eu tinha 16 ou 17 anos. Deixa eu ver se eu... Quase 18. 17 anos. 

 

C.C. – 17 anos. E ficou quanto tempo no México? 

 

R.S. – Eu fiquei... Basicamente dois meses, mas seis semanas em uma casa única onde, por 

causa de ter um bom embasamento em espanhol, eu ficava como tradutor entre quatro pessoas 

que estavam se hospedando ali, eu sendo um dos quatro, e a família. E a família a sua renda 
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básica era o aluguel dos estudantes que ficavam. Então eu aprendi um pouco como era a luta 

de grupos populares na América Latina. Totalmente diferente da vida que eu tinha visto. Então 

a minha experiência com o outro foi um outro aprendido com pessoas que estavam ganhando 

vida, a sua vida, com dinheiro que as classes médias americanas gastaram para ir para estudar 

em Saltillo, Coahuila, México. Então, estava ali e sempre quando tinha alguma demanda que 

ninguém estava entendendo eu era o intermediário. E eu também sentava e conversava muito 

com a família que estava hospedando a gente. Então aprendi muito sobre a vida dessa família. 

E a maneira de viver em México era tão diferente das coisas que eu tinha visto, o que eu estava 

lendo, coisas que estava começando a ler, a literatura em espanhol. Eram coisas sobre o 

passado, autores históricos, etc. E isso era o contemporâneo, as coisas acontecendo na minha 

frente. E depois, umas duas ou três semanas, viajando como bom turista com outros jovens da 

mesma idade. Então eu voltei com 25 centavos no bolso, mas eu voltei. [risos] 

 

C.C. – Agora, o México ele sempre teve um papel no imaginário americano assim, não é? 

 

R.S. – Enorme. Enorme. 

 

C.C – O que é que representava o México. Uma coisa... 

 

R.S. – O México depois tomou uma importância maior para mim por outras razões. Porque na 

minha trajetória de estudos... Depois dessa experiência a pergunta que eu fazia... É que 

americano tenta escolher a universidade melhor enquanto mais distante de casa. Enquanto mais 

perto de casa, mais você mostra que você é dependente de casa. Então há uma tendência de 

americano querer fora. Para mostrar independência enquanto o pai paga todas as contas para 

você enquanto está na universidade, mas você sendo distante você se sente mais independente. 

Bom, aí eu achei uma universidade... Todas as universidades que eu olhei, eu disse: “Vocês 

permitem um aluno estrangeiro?” Eu ia melhorar meu espanhol. E eu fui para um que permitiu 

isso que foi Hamilton College, no Estado de Nova York equidistante de Cleveland e Nova 

York, Cleveland e Baltimore que eram as duas casas familiares, não é? Para não parecer que 

estava mais próximo a um ou outro. E eu fui passar o terceiro ano na Universidade de Madrid 

aprendendo coisas sobre a história espanhola, literatura espanhola, mais a literatura hispano-

americana também, porque estava indo aprender espanhol com a intenção de voltar para a 
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América Latina porque a minha experiência de México marcou. Então era melhorar o espanhol 

para no futuro ir para a América Latina.  

 

C.C. – Nessa época... Bom, a literatura latino-americana estava ganhando muito espaço no 

mundo, não é, com García Márquez, Vargas Llosa, Cortazár, Borges. 

 

R.S. – Você está mais ou menos citando autores que foram os autores que me encantaram. Eu 

adorava ler eles, mas você pega todos esses autores, são autores que estão escrevendo sobre as 

suas realidades locais e usando o seu filtro de autor para poder dar interpretação para as coisas 

que estão acontecendo. Então é sempre... Esses eram os meus autores prediletos, os que faziam 

contos curtos também. Quando eu fiz o mestrado, fui para o mestrado na Universidade de 

Texas, que tinha a melhor biblioteca de estudos latino-americanos. Excelente programa do 

Instituto de Estudos Latino-Americanos. Fui fazer o mestrado em Estudos Latino-Americanos. 

Então... 

 

C.C. – Naquela época as opções eram basicamente lá em Austin, em Gainesville também tinha. 

 

R.S. – Tinha em Austin, tinha em Gainesville, tinha o CLA, tinha Wisconsin. Tinha... Tinha 

no leste, tinha alguns lugares mais que não tinham o mesmo destaque. Tinha também... Não 

era Georgetown, era... O estudo internacional... Os estudos internacionais em Johns Hopkins, 

mas na sua área de international affairs, em Washington. Mas aí eu disse: “Eu vivi no estado 

de Nova York. Estou estudando América Latina. Eu não quero ficar mais perto de neve. Chega 

de neve.” Porque lá era neve que não acabava mais. Frio. Cleveland é um lugar que tem muita 

neve, muito frio. Então eu também fugi da neve. Falo da biblioteca para ser um bom acadêmico, 

mas a neve também influenciou para eliminar as universidades que poderiam ter coisas boas 

academicamente, mas tinha neve. Então eles estavam de segunda prioridade. Mas a minha 

decisão sobre o que estudar é interessante, porque na universidade pequena, Hamilton College, 

onde eu estudei na minha graduação, quase não tinha especialista em América Latina. Meu 

primeiro curso de Antropologia foi com um antropólogo físico muito conhecido e eu achava a 

disciplina um horror. Não me interessou ler coisas sobre instrumentos de pedras, sobre 

esqueletos, sobre macacos, nem sobre Biologia e Química. E ele fascinado dizendo as coisas, 

mas sem, sem uma, uma maneira de encantar ninguém para a disciplina. Aí [disse]: “tão 
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interessado ainda nessa experiência de México está mexendo comigo”. Aí eu descobri que tinha 

um cientista político que dizia que: “eu posso fazer uma leitura dirigida com alguém que quer 

estudar América Latina” – que não tinha ninguém que estudava, não é? Então ele me deu um... 

“Aí vamos 15 semanas de leitura sobre isso”. Aí eu fiz um projeto do que eu ia ler, ele fez um 

projeto do que devia ler. E tinha duas sessões para ler sobre o Brasil. Aí eu disse: “Por favor! 

Eu estou estudando espanhol. Eu quero espanhol. A gente precisa ler essas coisas sobre o 

Brasil?” Ele disse: “Precisa. Faz parte de América Latina.” Aí comecei a aprender que o Brasil 

também existia... 

 

C.C. – Também faz parte. 

 

R.S. – ...Na América Latina. Porque a América Latina tinha um enorme buraco que era, não é? 

Brasil. 

 

C.C. – Deixa eu te perguntar isso. Os Center For Latin American Studies geralmente o papel 

do Brasil é muito reduzido, não é? 

 

R.S. – Terminaram tendo que abrir centros de estudos brasileiros porque o lugar para eles nos 

estudos latino-americanos sempre foi limitado. Pois a decisão de me interessar em Brasil, 

depois desse desinteresse no curso de Ciência Política e em geral sobre América Latina com 

esse professor que foi generoso em poder me conceder uma leitura dirigida foi... Tinha uma 

bolsa disponível. Isso foi a minha mãe que disse: “Olha tem uma bolsa da Fundação Rotary. 

Porque você não tenta?” Aí eu olhei as regras. As regras você não podia ter ninguém que era 

da Fundação Rotary na sua família e tinha que ser um projeto interessante e não podia ser 

diretamente relacionado com uma trajetória acadêmica pensada. Era para aprender mais 

alguma coisa. Aí eu fiz um projeto, eu queria aprender outra língua. Essa coisa de aprender 

línguas é interessante. Então, Haiti ou Brasil. Entre os dois o Brasil me atraiu mais, mas eles 

tinham regra. Essa regra era... Não era regra, era uma orientação. “Se você quiser ser bem 

contemplado nessa bolsa – e eu interesseiro, eu queria –, escolha uma cidade onde 

provavelmente tem pouca demanda.” A orientação entendida era: não vá para São Paulo ou 

Rio. Eu estava interessado por causa do único professor que estudava América Latina em 

Hamilton College, que era um professor que estudou Benis e plantations. Estava interessado 
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em plantations em um período de estudo especial, devido ao meu interesse em plantations que 

veio desse professor, eu tinha tentado permissão para o departamento de estado para ir passar 

um mês em Cuba fazendo um estudo sobre a situação das plantations em Cuba. Veja, a gente 

está falando de quando? 65, 66. Vê como é que mudaram as coisas nas plantations. Tem uns 

estudos sobre plantations... Eu queria ir com um rapaz que estudava inglês e outro que tirava 

fotografia. Eu era o especialista em línguas e Ciências Sociais. Então... Bom... 

 

C.C. – Mas não conseguiu autorização? 

 

R.S. – Consegui a autorização de não ir nunca sob a possibilidade [risos] de perder um 

passaporte para o resto da vida, não poderia ir mais para nenhum lugar se eu tentasse ferir as 

regras, cruzar uma fronteira ilegal e ir para Cuba. Então eu não fui. Eu escrevi um trabalho 

sobre José Martí. [risos] 

 

D.M. – Qual o nome desse seu professor?  

 

R.S. – Desse professor? Grant Johns. 

 

D.M. – Grant Johns. 

 

R.S. – Um excelente professor. Ele me estimulou a tirar o meu desgosto por Antropologia que 

tinha vindo com Antropologia Física e pegar uma vontade de estudar. É um professor talvez 

chave na minha carreira que eu nunca dei a valorização significativa. Adorei a pergunta. Não 

dei nome a ele. Engraçado também eu não posso lembrar o nome do de Ciência Política que 

me fez ler sobre o Brasil. 

 

C.C. – O senhor lembra?  

 

R.S. – Não lembro o nome dele. 

 

D.M. – Não lembra o nome dele? 
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R.S. – Não o nome dele eu não lembro não. 

 

C.C. – Mas o senhor lembra o que é que o senhor leu sobre o Brasil nas primeiras leituras, não? 

 

R.S. – Ah, Brazil Potrait of half Continent, Marchant, Skidmore, Tyler Smith. Eu acho que 

sobre o Brasil eram basicamente esses autores. Introduções do Brasil. Eu acho que Wagley 

ainda não tinha escrito An Introduction To Brazil, que veio um pouco mais tarde. Então... 

 

C.C. – Wagley estava na Universidade da Florida, não é? 

 

R.S. – Não. Ele estava em Columbia ainda, não é? 

 

C.C. – Columbia. 

 

R.S. – Não tinha ido para a Florida ainda. 

 

C.C. – Ah, tá. 

 

R.S. – Mas também Wagley... Eu não me interessava em Brasil. Então vim saber muito sobre 

o Wagley só depois. 

 

C.C. – Mas isso... Essa bolsa do Rotary que o senhor estava falando? 

 

R.S. – Aí eu consegui a bolsa do Rotary, não é, que por ter escolhido Recife, porque eu vi um 

panfleto em uma biblioteca sobre o curso de Técnicas em Pesquisa Social. Eu já estava cansado 

de ler interpretações de romancistas e de pessoas que faziam contos curtos sobre o mundo social 

e eu queria fazer o mundo social, estudar o mundo social direto. Mas ainda assim eu achava 

que os autores escreviam bem melhor, os escritores, do que os cientistas sociais. Então eu 

lamentei que eu não chegaria a ser um bom escritor, mas eu nunca tinha muita pretensão de ser 

um bom escritor. Estava interessado em entender o Brasil, mas ainda quero prezar pela 

qualidade de escrita, mas o desafio maior é quando você está sempre escrevendo em uma língua 

que não deixa de ser estrangeira para você que é uma opção que eu fiz.  
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C.C. – O senhor veio para o Recife. Mas isso já era durante o mestrado? 

 

R.S. – Tinha a minha escolha. Eu peguei Recife; Vitória – Espírito Santo – e Fortaleza. Mas 

nessa ordem. E eles toparam com a primeira escolha quando me concederam a bolsa, eu vim, 

passei um ano aqui. Eu tive uma turma fantástica de pessoas amigos até hoje, boa parte dessas, 

boa parte não, algumas pessoas dessa turma. Pessoas que depois eu vi no meu futuro de trabalho 

aqui. Então eu gostei muito da turma que eu tinha. Achei o curso horroroso. 

 

C.C. – O curso era aonde? 

 

R.S. – Instituto Joaquim Nabuco. 

 

C.C. – Ah, no Instituto Joaquim Nabuco. 

 

R.S. – Eu não achei o Instituto Joaquim Nabuco horroroso, não é?  

 

C.C. – O curso. 

 

R.S. – O curso tinha um nome de Técnicas em Pesquisa Social, mas era Introdução à Filosofia, 

Introdução à Sociologia, Introdução à Estatística, Introdução à História, Introdução à 

Geografia, eu cansei de estar sendo introduzido. A metade das coisas eu já tinha sido 

introduzido e é engraçado para mim, hoje, bem distante desse tempo, a minha avaliação é que 

a nossa formação é tão dirigida – a nossa brasileira – é tão dirigida para escolher cedo o que 

vai estudar, que o jeito de você ter uma metodologia de Ciências Sociais, ter métodos em 

Ciências Sociais, era você aprender os outros conhecimentos que estavam sendo construídos 

em outras áreas que, na minha formação em Artes Liberais, era parte de uma formação geral. 

Eu estava querendo uma formação um pouco mais técnica sobre como fazer pesquisa social, 

mas eles estavam querendo abrir a cabeça de pessoas que talvez estavam dirigidos, embora a 

formação inicial de todos era diversa, dirigidos muito para as áreas disciplinares. 

 

D.M. – Quem eram os professores? 
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R.S. – Nesse... 

 

D.M – Nesse curso. Lembra, professor? 

 

R.S. – Rachel Caldas Lins, de Geografia; Renato Carneiro Campos, de Sociologia; Geraldo 

Aguiar, que era da Sudene, em Economia; Fernando Gonçalves, em Estatística. Eu estou 

admirado com a minha memória. [risos] Mas agora acabou, não é? [risos] Os professores do 

segundo semestre eu não vi porque eu pedi para ser dado permissão para poder fazer pesquisa 

de campo... Aprender a fazer pesquisa mesmo, que era isso o que eu queria. Eles disseram: 

“Pode. Não vai ganhar o curso, o título do curso, mas você está aqui em uma bolsa, pode fazer. 

Se é isso que você quer aprender. Ótimo!” E me deram toda a liberdade para fazer. Nesse 

sentido o Instituto foi ótimo. O curso não estava respondendo às minhas necessidades, mas era 

um curso bom para a formação das pessoas que estavam ali com professores de excelente 

qualidade. Então, isso é você estava perguntando quando era... 

 

C.C. – Foi. 

 

R.S. – Eu terminei a graduação sabendo que eu teria essa bolsa, mas isso era em agosto. Era 

em junho, julho, que eu soube da bolsa e a viagem ia ser em janeiro. A gente está falando de 

71 para 72, não é? Então, em 71 eu fui para a Universidade de... 

 

C.C. – Texas? 

 

R.S. – Não. Middlebury. 

 

C.C. – Middlebury? 

 

R.S. – Middlebury, em Vermont. Escolas de línguas. Conhecidíssimo pelas suas escolas de 

línguas. Ainda muito interessado em ter alguma capacidade em outra língua. Então eu fiz mais 

estudos sobre o espanhol durante seis semanas lá e depois disso, transferindo os créditos, 

porque isso foi o início de um programa de mestrado, eu iniciei o meu mestrado na 
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Universidade de Texas. Garanti um semestre do meu mestrado feito mesmo em Texas, mais 

um tempo de cursos do Middlebury College. Estava ainda com algumas disciplinas para cursar, 

mas quase todas as disciplinas feitas para o mestrado. Aí tinha um ano para passar no Brasil. 

Então isso foi no intervalo durante o mestrado. 

 

C.C. – Sim. 

 

R.S. – Não relacionado com o estudo. 

 

C.C. – Aqui no Recife foi 72? 

 

R.S. – 72.  

 

C.C. – 72 até... 

 

R.S. – Até 73, não é? 

 

C.C. – 73. 

 

R.S. – Um ano bem fechadinho. 

 

C.C. – Certo. Esses seis meses que o senhor ficou aqui fazendo curso, o senhor morava aonde? 

 

R.S. – Onde eu moro hoje. Avenida Manoel Borba, na Boa Vista. [risos] 

 

C.C. – Ah é? 

 

R.S. – Eu moro na Avenida Manoel Borba ainda. [risos] 

 

C.C. – No mesmo lugar, não? 
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R.S. – Não. Não é no mesmo lugar. Onde eu morei, eu chamava da senzala, não é? Eu e um 

outro colega do curso, a gente alugou um quarto que tinha as camas que só podia colocar 

daquele jeito. Era um... Lembro muito o mês de junho, julho, quando chove aqui, o telhado 

estava aberto pingava em cima da minha cama e tinha que aprender a dormir torto, não é? 

Porque não tinha como mudar a posição da cama. 

 

C.C. – Mas era uma casa de família que alugava o quarto? 

 

R.S. – Não. Alugava a área atrás, dos serviçais. Então eu ficava ali, pegava a minha bicicleta e 

rodava até Dezessete de Agosto para estudar. E como nessa... Eu sempre era sempre muito 

gordo, ouvia coisas bem interessantes: “Olha! Baleia pedalando para chegar na universidade.” 

Aliás, no Instituto, era assim. Mas era ótimo porque eu estava também no período de perder 

muito peso. [risos] Então bicicleta me ajudava, dieta me ajudava e eu morava na Boa Vista, 

tinha amigos na Boa Vista. Era um outro... Mas era difícil de viver. A gente... O colega que 

veio morar comigo saiu da rua... Onde tem os morros. 

 

D.M. – Rua da Conceição? 

 

R.S. – Não. Os usados não. Os novos, não é? No outro lado. Onde tinha uma delegacia. Eu sei 

que ele morava perto da delegacia e ele não aguentava ficar lá do que ele ouvia de pessoas 

apanhando. E eu quando eu falava com ele, ele me pedia para: “Baixa o volume. Baixa o 

volume. Não fala tão alto.” E eu falava sobre o que eu achava da política. Eu tinha tido uma 

experiência semelhante porque quando estava na Universidade de Texas eu tinha dois colegas 

no meu curso de Introdução à Antropologia Social Yvonne Maggie e Gilberto Velho. 

 

C.C. – Ah! Porque eles passaram. 

 

R.S. – Então eu fiz amizade com eles e quando eu vi Gilberto Velho também fez a mesma coisa 

comigo quando eu estava na sala dele conversando sobre a política no Brasil: “Por favor, não 

fala tão alto. Tem gente que pode estar olhando.” Quer dizer, senti a situação de repressão nos 

cientistas sociais que estavam presentes. Eu ainda muito novo, eu acho que eu não sentia tanto 

o peso que apresentava. Isso veio mais com o tempo. Mas custou para entender a situação que 
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estava, mas estava muito presente em todas as horas. Aí a... Eu quando eu fui achar um lugar 

para estudar, era plantations. De novo plantations que me interessava. Mas o meu caminho 

para lá e eu não lembro, já tentei várias vezes lembrar, eu não lembro onde é que eu conheci, 

mas eu conheci uma americana que estava aqui como voluntária da paz e ela estava em uma 

usina, em um engenho no interior. E ela disse: “Eu te levo para conhecer o engenho lá. Você 

pode conhecer ali. Eu não estou mais trabalhando lá, mas eu conheço lá.” E me levou para esse 

engenho. E, oh,  é justamente o que eu queria ver essa vida dos trabalhadores, o senhor de 

engenho, como é essa... Descrever. Essa é uma coisa... “Quero fazer a pesquisa.” Fui fazer 

pesquisa lá. Mas eu tive uma sorte enorme, enorme, no período que eu vim aqui, porque nesse 

período, o programa de Sociologia daqui, que era [inaudível], integrado de mestrado em 

Economia e Sociologia e na área de Sociologia tinha Heraldo Souto Maior que ainda está aqui. 

Ele sempre ajudando a gente e sendo pessoa 100% sempre com a gente. Ele estava começando 

a montar também o curso de Sociologia, mas quem estava dando toda a ajuda para montar esse 

curso, com o apoio da Fundação Ford, foi David Maybury-Lewis. E David Maybury-Lewis 

estava também fazendo uma pesquisa sobre a qual ele nunca publicou dados significativos, 

talvez nenhum, sobre a elite pernambucana e as relações da elite pernambucana com a estrutura 

geral do estado. Quer dizer, ele estudioso de estruturalismo, índios, dialogava com Lévi-

Strauss, estava em outro caminho. Mas ele estava, de fato, ajudando mais a montar os 

programas de pós-graduação aqui e todos os primeiros, as primeiras dissertações em Sociologia 

aqui quando, tem a mão de Maybury-Lewis, você vê que aí é um trabalho com conteúdo 

antropológico. Pessoas que chegaram a constituir o mestrado inicial aqui que formaram 

Sociologia, não é? Auxiliadora Ferraz, que ainda está ensinando aqui, a Maria do Carmo 

Brayner, estudaram muito as relações dos coronéis, dos velhos aos novos coronéis. E tinha 

outras pessoas aqui Valdenir, que não lembro o nome... 

 

C.C. – Nessa época também, eu não sei exatamente o ano. Se o senhor chegou a encontrar aqui 

o pessoal do Museu Nacional que veio fazer pesquisa no Nordeste. Sergio Leite Lopes, que fez 

O Vapor do Diabo, a Ligya Sigaud, o Moacir Palmeira... 

 

R.S. – Eles não gostavam muito de falar com a Universidade Federal de Pernambuco. 

 

C.C. – O projeto deles era... 
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R.S. – Eles eram mais importantes. 

 

C.C. – Entendi. 

 

R.S. – A Universidade Federal de Pernambuco não era um lugar para dialogar. Embora de vez 

em quando algum vinha para tentar desmentir a sensação geral, mas não era um lugar para 

diálogo. Eles vinham fazer campo. A gente era campo. A gente não era colega para muita 

discussão. Ficou um pouco exagerado isso, mas deixa para lá. Isso eu estou entendendo como 

as coisas que tem uma certa continuidade, não é? 

 

C.C. – Não, é que eram um projeto. 

 

R.S. – Mas hoje em dia há muito mais diálogo é evidente. Mas vez por outra eles vinham e a 

gente conhecia e eu consegui uma relação muito boa com o Museu Nacional por causa do meu 

orientador na Universidade de Texas, Richard Adams. Que dava aulas para as pessoas no 

Museu Nacional. Ele também estava, tinha apoio da Fundação Ford, estudava poder, energia, 

estruturalismo que ele questionava tentando trabalhar coisas do neoevolucionismo.  

 

C.C. – A tradição do Leslie White, não é? 

 

R.S. – Aluno de Leslie White. Exatamente.  

 

C.C. – A questão da energia, da civilização. 

 

R.S. – Eu também acho que dou continuidade a isso enquanto ao tipo de trabalho que eu faço. 

Então foi por causa de Richard Adams... 

  

C.C. – Gilberto também estudou com Richard Adams também, não? Gilberto? 

 

R.S. – Gilberto... Gilberto quando foi para o Texas... 
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C.C. – Sim. No Texas.  

 

R.S. – Era para estar com duas pessoas. Para estar junto a Richard Adams e junto à Renee 

Selby. Renee Selby que era quem deu as aulas de Introdução à Antropologia Social, especialista 

em parentesco. Com excelentes estudos sobre Saputé, em México. Quem estava, quem estava 

em Texas só falava México, México, México. Meu maior amigo entre os professores não era 

nem o meu orientador, era o Richard Schaedel que era um arqueólogo que era muito importante 

nos estudos de Arqueologia de noroeste de Peru, que ajudou a formar coisas em San Marcos e 

outras universidades em Peru. Então, México, Peru, Colômbia. Estava tudo me interessando, 

mas aí veio o Brasil com essa experiência que eu tive e eu comecei a ser questionado porque 

eu só olhava para o Brasil, não é? A coisa inverteu totalmente por causa do ano que eu passei 

aqui onde o Brasil me seduziu. Então, eles começaram a perguntar: “Porque você só escreve 

sobre o Brasil? Você só escreve sobre outras coisas também?” Tá. De vez em quando eu fazia 

uma comparação com o Brasil com outro lugar. Mas... 

 

C.C. – Agora, o Brasil no terreno da Ciência Política, ele no final dos anos 60 e 70 gerou um 

grande interesse por causa do golpe militar e do regime militar. Então, teve uma série de 

brasilianistas tentando entender porque é que virou uma ditadura prolongada e não um golpe, 

não é, cirúrgico como se diria hoje em dia. O Alfred Stepan foi mais famoso, esteve aqui no 

final dos anos 60, mas havia outros também interessados.  

 

R.S. – [inaudível]. 

 

C.C. – Sim. Entender o que é que aconteceu. Essa bibliografia não lhe diz, não lhe era 

conhecida, não dizia... 

 

R.S. – Ah... Era conhecida. Essa bibliografia era con... Tinha que olhar muito... Quando eu vim 

eu não conhecia muito da literatura. Eu conheci o lugar antes de conhecer a literatura. E depois 

quando eu continuei os estudos já achando o lugar interessante, aí tinha historiador para me 

ajudar a pensar essas questões, tinha Richard Graham, excelente professor. Me ajudou a fazer 

uma lista de coisas para estudar sobre o Brasil. Junto com Richard Adams a gente montou 
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coisa... Tinha [Patcho], eu não lembro o primeiro nome dele, mas especialista em Literatura. 

Excelente professor de Literatura que me introduziu a muito da literatura brasileira nesse... 

 

C.C. – É isso o que eu ia lhe perguntar. 

 

R.S. – Exilado. 

 

C.C. – Literatura... 

 

R.S. – Eu estudei com exilado chileno Bernardo Berdichewsky que era um marxista muito, 

muito clássico. Não admitia muitas divergências, não é? E ele tinha sido expulso de Chile e 

estava acolhido na Universidade de Texas e eu... Meu primeiro trabalho como assistente de 

pesquisa na área de Antropologia foi ajudando ele a montar uns livros e fazer uns estudos etc. 

Eu fiz as disciplinas dele, então ele me ajudou a aperfeiçoar um conhecimento dentro do 

marxismo e tinham os ecologistas e cultura... E Leslie White. Então, ecologia e marxismo eu 

queria que dialogassem mais, que vinha com a minha formação e eu sempre via as 

possibilidades deles dialogarem. E o meu professor de Antropologia, História de Antropologia, 

não Introdução à Antropologia Social, mas História Geral da Antropologia, foi Ángel Palerm, 

mexicano, que não era mexicano, que era catalão, que tinha saído de Catalunha, tinha formado 

justamente na linha de Wolf e novamente a mesma turma dos ecologistas... 

 

C.C. – Que organizou vários livros de História da Antropologia. 

 

R.S. – Ah, História. Os livros de História da Antropologia com conjuntos de leituras que você, 

você conseguia ler nas palavras das pessoas o que é que estava dizendo. O nosso curso de 

História da Antropologia terminou em 1860 ou 70. 

 

C.C. – Com Morgan, Morgan e Tylor. 

 

R.S. – A gente... Não sei se a gente chegou a Morgan e Tylor. Porque ele disse: “A gente estuda 

História, vê como as coisas mudam com as mudanças históricas que ocorrem.” Então a gente 

estudou Cabahau, a gente estudou Bernal Díaz, a gente estudou todos os viajantes. Mas a gente 
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não estudou os iniciais de... Mas a gente tinha como pegar esses autores tranquilamente em 

outras disciplinas, me deu uma profundidade histórica e também mais um dos meus professores 

na tradição da combinação entre marxismo e ecologia. Então, toda a formação me levou nessa 

direção. 

 

C.C. – Agora, o senhor tinha já um interesse grande pela literatura hispano-americana, não é?  

 

R.S. – Isso. 

 

C.C. – Tinha lido muitos... E a literatura brasileira? Essa literatura, vamos dizer, mais regional 

como se diz, não é, José Lins do Rego, Graciliano Ramos. 

 

D.M. – Rachel de Queiroz. 

 

C.C. – Rachel de Queiroz. O senhor veio conhecer aqui ou não? Ou já conhecia antes de vir? 

 

R.S. – José Lins do Rego eu li muito, mas era uma questão de conhecimento das áreas bem 

semelhantes ao que me interessava. Os outros autores mais regionais eu ouvia falar mais do 

que eu lia. Eu não me mergulhei nessa literatura tanto quanto eu gostaria de ter feito porque eu 

estava na transição para enfatizar mais a Sociologia e a Antropologia e muito mais a 

Antropologia do que a Literatura. Aliás, Sociologia não me interessava muito porque parecia 

com o que a gente conversava na mesa de jantar. [risos] Então eu achava, não sei... Porque a 

gente conversa sobre as coisas do dia a dia na [sociedade]: “[inaudível] a gente está falando 

sobre isso”. A Antropologia coisas com... Você fala sobre uma coisa absolutamente comum 

com palavra toda esquisita e ninguém entende direito o que é. Fica tentando fazer com que 

pode entender com outra então eu não entendia muito o que os antropólogos falassem isso já 

era um quebra-cabeça para resolver. Ciência Política era porque acontecia das pessoas de 

Ciência Política estarem fazendo estudos que me interessavam e eu achava interessante. A 

questão de poder me interessava, então no meu... Em estudos latino-americanos eu fiz: Ciência 

Política, Literatura e Antropologia, mas você podia fazer ou uma dissertação em uma dessas 

ou dois ensaios. Eu escolhi dois ensaios onde eu não fiz ensaio foi Ciência Política. Eu fiz 

ensaio em Literatura sobre Juan Rulfo e como Juan Rulfo retratava as relações mãe e filho para 
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criar uma, um ambiente de aridez, de dificuldade que era justamente o que o México queria se 

apresentar como sendo. E o outro foi sobre a história da zona açucareira daqui que eu escrevi 

com Richard Adams e ele perguntou: “Isso não já foi escrito pelas pessoas de lá ou você 

escreveu isso mesmo?” [risos] Eu disse: “Não. Eu dou... Tem muita coisa minha, mas...” Pelo 

amor de Deus, tive muita ajuda de quem escreveu aqui. Foi uma revisão de literatura. Não usei 

nada da minha pesquisa de campo. Agora, aqui eu tive pesquisa de campo com a orientação, 

não orientação, mas eu diria orientação de David Maybury-Lewis e ele, quando ele viu aquele 

engenho onde eu tinha conseguido estar ele disse: “Você está no engenho do usineiro mais 

retrógrado e mais violento que tem em todo o Pernambuco.” Quando os operários chegaram 

pedir décimo terceiro, ou qualquer coisa, ele mandava metralhar. Já tinha cinco que tinham 

morrido na explanada da usina dele. Você está no meio dessa usina. Mas uma coisa daqueles 

“fala mais baixo, fala mais...” onde eu estou. Esse usineiro quando eu falava com ele, ele já... 

Levei alunos para me ajudar a fazer questionário perguntou no terraço da Casa Grande,  todos 

estereotipados, realizados, não é? Ele perguntava a cada um: “Você foi formado em quê?” 

“Ciências Sociais.” Outro: “Você foi...” “Ciências Sociais.” A cara dele foi fechando, 

fechando. Não gostava de gente de Ciências Sociais. “Olha, tem duas coisas. Primeiro” – enfiou 

a mão aqui e tirou o revolver – “Vou saber de toda dor de barriga que você tem, que você está 

aqui na minha usina. Aqui é minha usina, os meus engenhos. Eu vou saber de tudo. E nenhum 

dessas pessoas que está andando com você vai pronunciar a palavra ‘direitos’. Nenhum.” Duas 

pessoas desistiram de pesquisar comigo porque faziam parte do movimento de cultura popular 

[risos] e não aguentavam fazer isso. Aquele rapaz que estava morando comigo, disse: “Ah, eu 

vou. Vamos lá.” A gente fez os questionários lá, mas Maybury-Lewis disse: “Você está nesse? 

Mas você olhou para o norte?” Esse era a usina Estreliana, de que eu falava, não é? “[Por 

exemplo], logo no norte tem a usina Caxangá, que os Maranhão entregaram, receberam uma 

boa bolada e agora é parceleiros, Reforma Agrária. É uma outra estrutura, outra organização 

de engenhos e usinas que está acontecendo ali. Que lugar para uma comparação! Mas não para 

aí não. Olha lá no sul, logo debaixo da Estreliana tem o Cucaú. É de quem? Da família 

Monteiro. E eles são a família mais para frente, mais modernalizante dentro do conjunto dos 

usineiros. Então eles foram os únicos a entrar no programa GERAN para modernizar a, toda a 

produção de açúcar. Então você tem um usineiro tradicional, um modernizante e um reforma 

agrária tudo em linha.” Então o meu doutorado foi sobre isso. Essa comparação de três lugares, 

mas eu estava interessado nos trabalhadores. Então era como eles organizavam as suas famílias 
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e como organizavam as suas estratégias migratórias de acordo com as relações de poder nos 

três lugares diferentes em que eles estavam vivendo. Desse jeito eu falava de estruturas 

organizacionais de engenhos, mas me interessava nas classes trabalhadoras. 

 

C.C. – Mas isso não era perigoso na época com esse coronel? O senhor tinha cuidados ou por 

ser estrangeiro era talvez mais protegido? 

 

R.S. – Talvez. Ainda estou vivo, não é? A gente enfrenta muitos perigos na vida. Às vezes a 

gente nem sabe qual foi o perigo. 

 

C.C. – Principalmente os jovens, não é?  

 

R.S. – Eu fui dirigir com um amigo meu em Peru sem freios nos Andes. Eu também estou vivo, 

não é? [risos] Não, foi... Eu talvez... Talvez eu ainda faria porque eu tenho um certo... Não sei. 

Não sei o que é. Agora você está me puxando para um lado psicanalítico, não é? Eu gosto de 

fazer coisas que diretamente enfrentam estruturas que oprimem. É uma coisa que eu acho que 

é interessante de fazer, né? Daí para frente eu fazia muito disso, né? 

 

D.M. – Professor, um período um pouco depois e durante esse período eu acho que tinha Robert 

Levine, tinha Gadiel Perrucci que estavam analisando essa tradição, é...de uma longa duração, 

estudando o percurso das usinas, dos engenhos até virarem usinas e a derrocada dessas usinas. 

E como é que foi o seu diálogo, se houve algum diálogo com, inclusive, com Robert Levine, 

que era americano também, e com uma série de pesquisadores que...  

 

R.S. – É com Levine eu não tinha diálogo, mas tinha lido as coisas dele. Eisenberg eu tinha 

diálogo. Eu tinha ido para Campinas para falar com ele, porque ele tinha falado da 

modernização das usinas... 

 

D.M. – Modernização sem mudança. 

 

R.S. – Então eu fui falar com ele para ver o que é que ele tinha feito e tinha também a... Nesse 

tempo era... Verena Martinez-Alier que agora é Verena Stolcke, não é? E ela tinha estudado 
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sobre canavieiras, mas na área do sul. O diálogo com Gadiel Perrucci foi limitado, mas existia. 

Ele estava no programa de Sociologia quando eu estava aqui. Eu conheci. Eu conversei mais 

com ele se não me engano um pouco depois de eu chegar para fazer a minha pesquisa de 

doutorado e nesse tempo eu lia as coisas uma vez ou outra. Eu perguntava uma coisa com ele, 

mas nunca ficou como a pessoa que guiava o que eu fazia. Era muito mais com os colegas e 

amigos de mais ou menos a minha faixa etária, vamos dizer. Eu acho que esses são os autores 

que eu via mais nesse período. 

 

C.C. –Depois desse ano no Brasil, o senhor voltou, terminou... Quer dizer, o mestrado, optou 

fazer os dois papers e já passou o doutorado? 

 

R.S. – É. Passei... Terminei o mestrado fui para o doutorado, passei até 75 fazendo disciplinas, 

fazendo os exames compreensivos um em Antropologia Ecológica e Econômica. E o outro em 

estudos [das] áreas Conesul. Eles não queriam que eu olhasse só Brasil, não é? Então fizeram 

uma especial de área mim para eu olhar para Argentina, Uruguai, Paraguai também, mas depois 

só me perguntavam sobre o Brasil mesmo. [risos] Eles achavam que ia ser geral, mas não foi. 

Aí eu não consegui a minha primeira bolsa para vir estudar aqui. Eu pedi um monte de bolsas 

em todos os lugares diferentes possíveis. Eu consegui uma bolsa da Fundação Interamericana 

que era para estudar, comparar... Eu ia continuar esse estudo comparativo, mas a Fundação 

Interamericana disse: “Tem que ter um lugar que já recebeu recursos da Fundação 

Interamericana.” Porque a Fundação Interamericana são dinheiro que é do Congresso 

americano para ajudar a... Financial aid, de uma certa forma, não é? E você tinha que estudar 

um dos lugares e esse lugar tinha que querer você. Então eu botei lá Alagamar, na Paraíba, que 

tinha dinheiro do Interamerica e que tinha uma cooperativa e tinha uma visão radical sobre 

cooperativismo. Até hoje a gente tem os estudos de Margarida Alves. A grande líder camponesa 

nordestina e que é Margarida Alves, que morreu quando... Quando morreu, não, foi quando 

morreu Elisabeth Lobo, não é, quando... Bom, de qualquer jeito. Eles disseram que não queriam 

um americano espiando por aqui. Então eles não permitiram. Eu não podia ir para um lugar que 

tinha recursos da Fundação Interamericana, então me um belo certificado de bolsista sem me 

dar um centavo e nem poder viajar. Não tinha como adaptar e eu passei mais um tempo. Aí 

depois saíram quatro bolsas ao mesmo tempo e juntando todos era um dinheiro suficiente para 

garantir o apoio da OEA, era o principal National Science Foudation e depois de um programa 
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que tinha com a Universidade de São Paulo e Universidade de Texas e depois um outro 

programa também de intercâmbio do Instituto de Estudos Latino-Americanos. Me deu um 

apoio para vir. Isso já em 76, eu já estava de volta aqui estudando. Tinha passado um tempo 

trabalhando no Instituto Bilíngue, usando conhecimento que tinha de línguas juntando dinheiro 

para viajar. Quando eu juntei esse dinheiro para viajar e depois todas bolsas saíram aí que foi 

quando eu passei esse tempo no Peru, levando perigo nos carros dos amigos. Um amigo que 

estava estudando os alemães, comunidades que falavam alemão em Peru. Era um linguista 

dentro do meu programa, um bom amigo, um austríaco. Aí a gente passou um mês rodando o 

Peru antes de chegar aqui. Quando eu cheguei aqui comecei as minhas pesquisas. 

 

C.C. – Agora, o Richard Adams era especialista em Guatemala, não é? 

 

R.S. – Guatemala. 

 

C.C. – Não tentou levá-lo? 

 

R.S. – Não. 

 

C.C. – Direcioná-lo para lá não? 

 

R.S. – Não. Ele me deixou fazer as minhas coisas. Eu acho que ele não me queria por aí não. 

Acho que era o terreno dele. [risos] Eu ia aprender demais sobre ele. 

 

C.C. – Descrever depois, não é? Margaret Mead também teve depois... [risos] 

 

R.S. – É. Depois de Margaret Mead. Pronto. [risos] Eu talvez não era tanto a preocupação desse 

tipo, não é? 

 

C.C. – Mas... Estou brincando. Mas o... No Brasil o senhor já tinha viajado para outros lugares 

no Brasil na primeira... 
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R.S. – Na primeira vez eu tinha ido para São Paulo e para o Rio para conhecer e também era 

quando os professores vinham, mas não tinham muita... Minha primeira experiência no Brasil 

com essa Fundação Rotary, meus primeiros dois meses eu passei indo para a praia e procurando 

gente para conversar comigo para ver se eu falava melhor português. E tinha que ir para as 

aulas na Ibero-Americana aprendendo. 

 

C.C. – Isso aqui no Recife? 

 

R.S. – Isso. Não, isso foi naquele 72. 

 

C.C. – Ah, sim. 

 

R.S. – Não é? Aí então eu tinha um conhecimento. Meu primeiro conhecimento foi Rio e depois 

eu vim para cá para passar o resto do tempo aqui. 

 

C.C. – Ah, sim. 

 

R.S. – Mas não andei muito em outros lugares aqui. Depois eu andei que nem uma má notícia, 

não é? Mas isso é depois. Na minha formação eu não conheci muito do resto do Brasil. 

 

C.C. – Mas em 76 o senhor voltou ainda fez pesquisa de campo? 

 

R.S. – Voltei. Comecei a fazer pesquisa de campo, estava com apoio para fazer o que eu invejo 

agora todos os outros estrangeiros e até as pessoas do Museu Nacional que vem para poder 

fazer pesquisa de campo e não para dar aula, nem para conversar com outros acadêmicos, mas 

para ter um lugar que conhece com pesquisa de campo. Então, eu vim com de... Basicamente 

eu passei 18 meses em campo morando em engenhos com os trabalhadores. Tinha um caminho 

de convencer o usineiro a me deixar morar no engenho. Primeiro me concede um lugar na casa 

de visitas onde os químicos e todos os outros que estão trabalhando. Depois vem: “Deixa eu 

ficar na dos operários?” Que operário é mais próximo. Ele: “Não aqui é um lugar ruim para 

você.” “Ah, vou ficar na casa do administrador do engenho.” “Tudo bem.” Custou tempo, mas 

em três, quatro meses eu consegui ir para os engenhos. Depois dormir na casa dos trabalhadores 
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rurais. Eu tinha uma casinha na periferia urbana. Eu fui expulso do engenho desse homem 

perigoso. 

 

C.C. – Por quê?  

 

R.S. – “Tem muito estrangeiro agitador por aqui.” “Eu sou pesquisador do Instituto Joaquim 

Nabuco.” Fui para o Instituto Joaquim Nabuco. Eles foram maravilhosos em me dar um apoio, 

cartas, dizendo: “Esse é um jovem, um pesquisador...” Mas ele depois me chamou com dois 

policiais ao lado dele ou capangas que chamou de policiais e disse: “Olhe, se quiser continuar 

pesquisando aqui, você vai ter que falar com o general não sei das quantas, Ali para pegar 

permissão”. Aí eu peguei a coisa institucionalmente. Além de um pouco de pavor individual 

que era: se eu falo com o esse general, primeiro eu não sei o que é que ele vai fazer comigo. 

Eu sou americano, tenho um consulado atrás mim e tenho certa proteção. Então eu estou mais 

protegido de que o brasileiro comum. Mas qualquer coisa pode acontecer. Eu estou aqui com 

a permissão do Instituto que trabalha com pesquisa social. Então eu fui e dei um reforço ao 

meu vínculo e recusei ir falar com o general. Ele disse: “Você pode sair daqui. E se atravessar 

aqui na minha ausência...” Porque tinha fazer para ir para os lugares que ele estava indo... “Se 

atravessar, aí... Eu sou quem tem os direitos aqui, não é?” Ele não falou direitos não. Falou de 

outra forma. 

 

C.C. – Eu que mando. 

 

R.S. – Eu que mando aqui. Mas o que foi que eu fiz? 

 

C.C. – Mas o que teria ocasionado isso? 

 

R.S. – O que teria ocasionado que a primeira vez que eu ia para cada engenho, eu tinha uma 

fichinha. Eu ia para falar com cada família dizendo: O que é que você... Quem trabalha aqui? 

Quem trabalha em quê? E quais os membros de sua família que viajaram para fora e viajaram 

para onde? Eu fazia questão de visitar todas as casas. Então era uma visita a todas as casas dos 

trabalhadores e não uma bajulação do senhor de engenho... 
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C.C. – Claro. 

 

R.S. – ...e dos administradores e dos conferentes e dos cabos. É... Eu não estava na parte de 

cima da estrutura de poder de engenho. Eu estava andando com o pessoal, não é? Então ele, 

depois de eu passar três... Eu passei três semanas ali, três semanas em Bambual, três semanas 

em Cucaú, falando com as famílias, todas as famílias. Todos com a fichinha, todos com as 

informações sobre a sua situação. E ouvindo o que cada um estava dizendo sobre como eram 

as coisas para tomar conta. Eu tinha dois anos para pesquisar. Aí eu disse: eu tenho três lugares. 

É difícil de pesquisar em três lugares. Estudo comparativo é uma coisa que tem feito a vida 

toda é a coisa mais burra de fazer no mundo porque na hora que você está começando a 

conhecer bem um lugar tem que ir para outro para ver o que é que está acontecendo lá. E depois 

você tem que voltar. É maravilhoso porque você vê as comparações com muito mais clareza, 

mas você não consegue nunca aprofundar do jeito que um bom etnógrafo excessivo faria 

aprofundando tanto que você sabe tudo sobre aquela coisa. O que meu colega da Universidade 

de Texas dizia para mim: “Sabe o que é o especialista? É quem sabe mais e mais sobre menos 

e menos até saber quase tudo sobre virtualmente nada.”, não é? [risos] 

 

C.C. – E aí... 

 

R.S. – Aí eu me sentia assim se eu não fizesse pesquisa comparativa. Aí ele... Quando eu voltei 

para fazer a minha segunda rodada que ia ser um pouco mais sobre as viagens e as razões das 

viagens ou sobre um outro assunto, não lembro exatamente qual, aí ele me chamou para o 

alpendre da usina e disse: “Olha, a gente estava... A gente não quer mais o senhor aqui. Tem 

um agitador.” Esse foi um tempo que teve a visita da... Família de... Eu ia dizer Clinton. Não 

era. É muito antes disso. A mulher do presidente. 

 

C.C. – Rosalynn Carter. Não era Rosalynn? Rosalynn Carter. 

 

R.S. – É. A mulher do Carter. Ela viria para cá e tinha dois americanos que recolhiam frutas na 

feira aqui em Afogados e criou um... Eles estão agitando, estão fazendo o quê? Aí teve apoio 

do Consulado, aí ele usou esse incidente também... Ele tinha sido fundamental em tirar o Padre 

Vito, de Ribeirão e mandar... 
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C.C. – Vito Miracapillo, não é? 

 

R.S. – Ele não faria a missa porque o Brasil não era independente. Então, ele não poderia fazer 

a missa do dia da Independência. Então aí eles: “Sai daqui.” Aí ele apoiou toda... também. 

Então tinha o poder que fazia essas coisas e onde é que eu fui? Atravessei a rua para todo 

mundo que foi expulso do engenho dele por causa do crescimento dos canaviais. Então morei 

ao lado. Estava lá sempre visível, mas eu estava em uma terra que não era dele, era da cidade 

de Ribeirão. E também ficava na Vila Bandeirantes, que é uma área que construiu por causa de 

uma enchente que teve no meio do... Aí eu fiquei, fiquei lá durante... Ficou quatro lugares. 

Porque o meu estudo tão lindamente arrumado, não é, com as ideias de Maybury-Lewis, que 

foram perfeitas para o meu trabalho, tinha deixado de fora o que é que estava acontecendo com 

a expulsão dos engenhos. Aí eu comecei a ler mais o pessoal do Museu Nacional que tinha 

visão sobre o que é que estava acontecendo politicamente lá. Comecei a dialogar com Moacir 

Palmeira, que tinha um bom diálogo com Moacir Palmeira, com Lygia Sigaud, não é? 

 

C.C. – Eles estavam querendo também, depois das barragens, não é, que... 

 

R.S. – Isso foi depois. 

 

C.C. – Isso foi depois, não é? 

 

R.S. – Isso foi depois. Isso aí coisa dos engenhos. Foi primeiro, greve nos engenhos, todos com 

casa e trabalho sobre férias e mudanças soci... 

 

 

[FINAL DO ARQUIVO I] 

 

 

C.C. – Bom, e... E aí o senhor estava falando do final da sua pesquisa... 
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R.S. – Pronto.  

 

C.C. – Para o doutorado, não é? 

 

R.S. – Pronto. Aí o... É. Eu andava falando com o pessoal do Museu Nacional que tinha os 

estudos daqui. Eu tinha um bom diálogo com eles, não é? E isso eu conseguia muito mais 

porque eu ia para o Museu Nacional. Não era eles vindo. Eles vindo aqui eles ficavam no Hotel 

Central até na minha, no meu bairro, não é? Ficavam no Hotel Central e eu fazia o trabalho 

com sindicatos e tudo. Eles tinham um olhar primeiro: “O que é que o americano está fazendo 

aí fazendo pesquisa, não é?” Mas também eles me conheciam e viam outros contatos então eu 

acho que eu tinha uma legitimidade suficiente para se sentir como mais um junto com eles e se 

tem alguma obra brasileira que influenciou tudo o que eu escrevia sobre isso, mesmo que a 

gente tenha várias coisas daqui, Bonifácio de Andrade escreveu coisas sobre, Teresa Sales 

escreveu coisas sobre a zona da mata, e eu lia e fazia muito e que não eram muito citados pelo 

pessoal do Museu Nacional, mas eu juntava eles com o Museu Nacional, então... Teresa sim, 

que ela foi para São Paulo aí se legitimou.  essa pesquisa eu fiz, eu quando eu estava terminando 

a pesquisa eu fui convidado para ser professor de Técnicas de Pesquisa, Metodologia aqui, aqui 

no Programa de Antropologia, que tinha sido formado por René Ribeiro e Roberto Motta, que 

em desencontro com os dirigentes de Sociologia Roberto Motta acredito que estava com a 

expectativa de ser o próximo coordenador mais era um tempo de grandes diferenças políticas 

e a tendência dele era à direita, junto com René Ribeiro, e a Sociologia era toda no lado de 

esquerda, Silvio Maranhão e um conjunto de outros pesquisadores, Silke e tudo, não é? Então, 

Roberto, não vendo muito espaço mais ali e tendo uma formação excelente em Antropologia, 

trabalhando com Robert Murphy, que... Foi para a Columbia trabalhar com Robert Murphy e 

não com Charles Wagley, que é uma coisa interessante. Mas aí trabalhou de uma forma 

excelente ali e eu conheci ele e ele me deu muito apoio nas coisas que estava fazendo quando 

estava fazendo minha pesquisa de campo. Ele disse: “Quando vier para a cidade pode ficar aqui 

na minha casa.” Então era o meu lugar de voltar para casa. Então, Roberto Motta terminou 

sendo uma pessoa com quem eu dialogava e ele tinha aberto esse programa e ele disse: “Venha. 

A gente quer você como visitante.” Eu lembro uma vez ele me contou: “Eu contei para a turma 

que havia um pesquisador americano, um professor americano para começar, não é? Um jovem 

com sotaque de matuto que vem dar aulas com sotaque de matuto. E todo mundo achou que 
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não valia não. Americano tinha que ter sotaque de americano”. [risos] Inclusive, eu tinha tido 

experiência interessante. Eu gosto muito de contar essa experiência. Quando eu voltei depois 

de um ano aqui, voltando para 73, eu me sustentava na universidade como professor de 

espanhol, mas depois de um ano com o português meu espanhol estava péssimo. Eu disse: “Por 

favor me deixem ensinar o português?” Eles disseram: “Cinco minutos gravados por favor. 

Entregue para a gente e a gente vai escutar depois a gente vai dizer...” Voltaram para mim e 

disseram: “Ah, você vai continuar ensinando espanhol.” Aí eu disse: “Porque?” Que eu pensei? 

Lá tem muita gente. Eu estou estudando Antropologia, tem gente estudando línguas, tem gente 

estudando Literatura, tem brasileiros nativos que estão aqui. Tem muita gente que poderia estar 

ensinando por causa da sua inserção aqui. Eles falaram: “Aqui a gente não ensina português 

com sotaque nordestino.” [risos] “A gente não vai ensinar com o sotaque marcado no país.” 

Então você já notou na minha conversa um regionalismo forte, não é? [risos] 

 

C.C. – Mas aí esse convite para ficar já aqui na universidade federal...  

 

R.S. – Esse convite foi como professor visitante. 

 

C.C. – Visitante no... A pós-graduação era recente, não? 

 

R.S. – É. Ele tinha acabado de ser uma atual..., um aperfeiçoamento, e tinha sua primeira turma 

de mestrado. Quer dizer, ele... 76, aliás 78 foi quando eu entrei. 77 foi a primeira turma. 76 

tinham as pessoas, eu acho que tinham umas pessoas no aperfeiçoamento. 

 

C.C. – Mas aí o senhor já ficou efetivado ou... 

 

R.S. – Aí eu entrei como visitante, mas não estava efetivado. Eu estava como visitante. E eu 

passei esse tempo, mas eu ganhei um prêmio de pressão quando entrei, que estava com a 

pesquisa sendo feita na Sudene e estava com disputa sobre controle acadêmico da pesquisa, 

que eu não sei recuperar bem exatamente como estão, mas o Roberto disse: “Por favor. 

Coordene essa pesquisa para mim?” Resultou em um livro que a gente escreveu juntos sobre 

vivência e fontes de renda que era para ver as estratégias de sobrevivência, estratégias de 

complementação de renda dos trabalhadores de baixa renda no Brasil, no Recife. O Pedro 
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[Damon] disse que estatisticamente era impossível sobreviver com o que se diz que é o salário 

mínimo. Então certamente esses pobres estão escondendo alguma coisa sobre o que é que eles 

estão ganhando. A nossa conclusão foi que a classe média esconde muito mais sobre o que é 

que está ganhando do que os pobres, não é? Mais efetivamente tinha uma série de estratégias 

de... O que eu aprendi, eu estava vendo estratégias de famílias rurais dentro de situações... Eu 

ganhei um olhar sobre a Antropologia Urbana devido a essa experiência com olhares diferentes 

sobre como que se organizava a economia e tudo. Foi um estudo extraordinariamente rica. 

Estudos de caso, estudos de questionário, muita andança nas comunidades e eu não escrevi 

nada para a minha tese, não é? A minha tese não estava terminada, então, aí era uma demora 

para a minha defesa, mas universidade americana não tem Capes, CNPQ na cabeça, então passa 

oito anos, tudo bem, não tem problema. Que foi o que eu passei de 73 a 81. Ia ser terminada 

em 78. Agora eu fui em 81 para defender, quando eu estava lá com dois meses na Universidade 

de Texas para fazer minha defesa, terminando outro capítulo que precisava fazer, recebo um 

telefonema de uma colega também americana, também pesquisadora visitante, mais antiga aqui 

de que eu, Judith Hoffnagel. 

 

C.C. – Julia? 

 

R.S. – Judith Hoffnagel. E ela está no departamento de Letras e Linguísticas, de Antropologia 

Linguística tem poucos aqui e ela é das melhores. Então ela me disse: “Ó, quer ser concursado? 

Está havendo concurso agora.” Então lá saio eu de Texas sem ter defendido para fazer o 

concurso para ficar efetivo. Nessa hora eu tive uma conversa com Richard Adams, quando eu 

estava saindo, ele vendo que eu estava voltando para fazer concurso, a questão: “Você está 

procurando ser professor nos Estados Unidos? Está procurando ser professor no Brasil? O que 

é que você deve fazer...” – O conselho... - “Se você quer ser professor no Brasil, você escreve 

português e fica fazendo todos os encontros, reuniões e toda a sociabilidade com os brasileiros. 

Agora, se quiser ser professor nos Estados Unidos, não entra nessa não. Você escreve tudo em 

inglês porque você pode escrever o melhor livro do mundo, se está em português não vai valer 

nada nos Estados Unidos.” Então, ele me deu uma dica que era uma opção minha de me integrar 

o melhor possível aqui. Então eu escrevi muito pouco, inclusive ao longo dos anos tenho escrito 

muito pouco em inglês. De vez em quando eu invento. Agora eu vou fazer as minhas coisas, 



   

 28 

passar ser em inglês. Mas aí depois ficam velhas as minhas coisas, não querem escrever sobre 

o que eu já escrevi e aí... Aí eu não invisto muito nisso. 

 

C.C. – Nessa época o senhor tinha o quê? 28 anos, 29 por aí? 

 

R.S. – Ãh? 

 

C.C. – O senhor tinha 28, 29 anos? 

 

R.S. – É. Em 78 eu tinha completado 30.  

 

C.C. – 30 anos.  

 

R.S. – Eu sou de 48. 

 

C.C. – 48. E essa decisão de fazer o concurso? Já pensava em ficar no Brasil para sempre ou 

não?  

 

R.S. – É. Por causa dessa conversa eu pensando o que é que ia fazer... Eu nunca... Eu ainda 

penso que talvez eu volte para os Estados Unidos, mas eu sei, no fundo, que eu não volto, não 

é? Eu voltei duas vezes para fazer pós-doutorado a... [interrupção] No dia a dia eu não tinha 

mais a história do cotidiano para usar nas minhas conversas com outros americanos. Não tinha 

os mesmos valores sobre o que estava acontecendo. Aquela eleição que todo mundo ficou 

pensando isso ou aquilo, aquele jogo de futebol que aconteceu isso, aquilo, todo mundo falava. 

Eu não sabia de nada dessas coisas. A minha convivência estava sempre aqui. Então eu comecei 

a sentir que não estava mais tão americano quanto eu tinha sido, que eu estava super ligado nos 

esportes, nas coisas ali, na política um pouco. Nem tanto quanto em esportes. 

 

C.C. – E a sua família lá? Os seus ainda pais [eram] vivos? 

 

R.S. – Não. Não. Eu não tenho mais ninguém. Eu tinha... 
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C.C. – Esse seu irmão, só por curiosidade, que estudou espanhol, ele foi ser o quê depois? Ele 

foi ser jornalista. Depois foi ser professor de ensino médio de inglês, que todo mundo de 

comunicação e jornalismo é muito bom em termos de redação e ele também era cuidadoso, 

super cuidadoso. Depois ele se interessou em american heritage que hoje em dia talvez são os 

estudos, os estudiosos de... Memória, de... 

 

D.M. – Patrimônio. 

 

R.S. – É. Patrimônio. Exatamente isso. É a palavra que eu estava procurando. E ele começou a 

puxar para isso para... Ah, ele terminou um mestrado em New Hampshire, mas ele vivia bem 

tranquilo em New Hampshire a vida toda dele, não é? Não com muitas outras pretensões, além 

disso. 

 

C.C. – É seu único irmão? 

 

R.S. – A minha irmã... 

 

C.C. – Não. Como é o nome do seu irmão? 

 

R.S. – O meu irmão é [Brian].  

 

C.C. – Brian.  

 

R.S. – E a minha irmã que é Sandra, seis anos mais velha do que eu. Eu sou o caçula, não é? 

Ela estudou em uma pequena universidade no estado de Nova York somente para mulheres. 

Uma era somente para homens, não é? Depois virou homens e mulheres. A dela foi somente 

para mulheres, e ela, muito bom também em termos de domínio de inglês e de história 

americana, ela foi para fazer... Ser editora de revistas, editora de colunas no jornal tinha Hints 

from Heloise que de fato foi ela que escrevia com a orientação da Heloise. Tinha outro de uns 

mecânicos, que mecânicos vocês saibam foi como fazer... Ela escrevia para os mecânicos, mas 

eles traziam as informações. E depois entrou na revista... Uma dessas revistas de modelos de... 
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Muito importante. Não sei se é Vanity Fair, ou Cosmopolitan, ou um desses grandes aí, e ficava 

fazendo toda, toda parte do trabalho, edição de algum dos trabalhos.  

 

C.C. – Eles chegaram a vir visitá-lo aqui em Pernambuco ou não? Sua família? 

 

R.S. – A minha irmã uma vez passou seis horas aqui em Pernambuco enquanto ela descia do 

cruzeiro em que ela estava com o marido. Então ela desceu, não é? Tinha que continuar o 

cruzeiro porque ia para a Bahia e para outro canto. O meu irmão nunca veio e nunca disse: “Eu 

não tenho dinheiro suficiente para ir para o Brasil.” A minha mãe veio no tempo que eu casei. 

Ela não gosta de multidões, não gosta de pessoas que bebem, não gosta de muito calor. Então 

ela veio durante o carnaval. [risos] E aí nunca mais quis vir. 

 

C.C. – O senhor se casou em que ano? 

 

R.S. – Em... Eita, que pergunta terrível para tropeçar. [risos] 78. Eu acho que foi em 78 mesmo. 

 

C.C. – 78. Quando fez o concurso também, não é? 

 

R.S. – É. Mais ou menos na época. Quando estava já [fora] da minha pesquisa de campo. Minha 

esposa é de Ribeirão. 

 

D.M. – Ah é? 

 

R.S. – Então a... Tenho três filhos. 

 

C.C. – O senhor a conheceu lá em Ribeirão? 

 

R.S. – Eu conheci em Ribeirão. Enquanto eu estava fazendo minha pesquisa de campo era a 

minha..., não sei, alívio dos períodos dos anthropological blues, não é? Quando eu estava não 

querendo continuar na parte de pesquisa de campo, aí teve uma vez que um amigo meu que era 

um sapateiro, que eu sempre ia falar com ele e era um pagador de promessas que levava o 

ônibus de pessoas para Juazeiro, ele inventou uma viagem para Juazeiro e que ia também uma 
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moça que estava na viagem também. Pronto. Selou, não é? Ela achava que eu era um padre, 

não é? Mas queria saber o que é que eu fazia com essa outra pessoa que estava lá. Aí eu sei que 

a situação deu que a gente foi para o Paixão de Cristo. Tive problemas no ônibus e o senhor 

dizia: “Para mostrar que eu sei organizar bem eu vou fazer outra.” Então eu também fui no 

segundo. Então com duas viagens de Paixão de Cristo a gente começou um namoro. Pronto. 

De lá para frente foi rápido, não é? [risos] 

 

C.C. – Qual é o nome da sua esposa? 

 

R.S. – Zênia.  

 

C.C. – Zênia. 

 

R.S. – A gente tem três filhos. Então, uma está aí, para trabalhar com organização da 

[inaudível]. 

 

C.C. – Bom e o fez a sua trajetória. Perdão. É...  

 

R.S. – Aí depois disso eu estava aqui sempre na universidade. 

 

C.C. – Tudo aqui na universidade. Tirando esses períodos em Georgetown, e Harvard. Um ano 

cada um. 

 

R.S. – Exato. No... Sempre interessado em migrações e poder e classes trabalhadoras. Eu, 

durante os anos 80, a minha coisa era como é que se organiza os grupos domésticos relacionado 

com a ideia de mobilidade das pessoas. Porque as pessoas nunca ficam só em uma casa. Vão 

mudando de casa. Então estava querendo a dinâmica da formação de grupos domésticos. Então 

eu não tinha uma visão estanque de família e não tinha uma visão de mobilidade como coisa 

feita por indivíduos, era feito por famílias. Então eu estudei duas coisas basicamente: uma 

pesquisa que está saindo publicado, não é, talvez daqui há duas semanas, que é chamado 

Migrações Inter-Regionais e Estratégia Doméstica, em que eu fiz um [inaudível], onde meu 

argumento é que as pessoas viajam para as suas famílias poderem ficar onde está. Então é 
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justamente para fazer as remessas de volta para as famílias ter alguma coisa. A questão era a 

relação entre quem migrava e quem ficava em casa. Eu estudei aqui em bairro de Prazeres, em 

Garanhuns no interior daqui, em Santa Rita, Santa Inês de Maranhão e em São Luís. É um 

estudo de pessoas que moravam na periferia urbana e também em áreas rurais e as seus padrões 

de migração tentando ver como é que as pessoas mantinham contato um com o outro. Tinha o 

apoio da Sudene do mesmo jeito que aquela outra de sobrevivência de fontes de renda tinha. 

Uma pesquisa ótima para fazer com todas as crianças pequenas e muita, muita pesquisa feita. 

Depois eu levei para a frente uma que era comparar... Como as mulheres organizavam as suas, 

os seus grupos domésticos, primeiro saindo de casa, depois formando uma nova casa, tendo 

filhos, os filhos crescendo, os filhos saindo... Como que isso implicava em uma maneira de 

viver que as mulheres... Então eu falei com mulheres em vários lugares, em várias... Duas ou 

três pesquisas diferentes. Depois eu inventei: vou fazer a mesma pergunta aos homens. Aí eu 

fiz a mesma pesquisa, quase a mesma ideia, mas com os homens. Aí comecei a comparar as 

trajetórias masculinas e femininas dentro de casas. Foi a minha participação em um dos 

programas de estudos de gênero e foi a Fundação MacArthur que estava... Não. Isso foi da 

Fundação Ford que estava apoiando a... Carlos Chagas... 

 

C.C. – Fundação Carlos Chagas.  

 

R.S. – ...em São Paulo para organizar esses estudos. E eu fiz esse estudo e eu escrevi um 

trabalho. Acho que a minha maior sorte foi que eu demorei bastante para escrever o relatório 

da minha pesquisa sobre as estratégias masculinas comparadas com femininas de organizar por 

grupos domésticos. Eu perdi a hora do trabalho conjunto das pessoas que estavam fazendo 

pesquisa, mas eu mandei o relatório logo em seguida. “Quer publicar nos Cadernos de 

Pesquisa?” Aí tem um trabalho que escrevi que era chamado Um Homem no Mar de 

Focalidade, que, de certa forma, me deu uma espécie de... De entrada muito bem aceita com 

toda a pesquisa dentro de todo o movimento feminista. Então nessa hora eu comecei a virar 

muito mais feminista. Devido às experiências nesses apoios e trabalhando nas questões com 

esses pontos de vista. Só para complicar com o marxismo e a ecologia. 

 

C.C. – E a questão da saúde, saúde reprodutiva, ela entrou como no seu campo de interesse 

acadêmico, de pesquisa? 



   

 33 

 

R.S. – Começou com uma coisa que era... Eu não estava percebendo nada. Levei as pessoas 

para fazer pesquisas nos plantations. Aí um rapaz disse: “O povo aqui está todo doente. Está 

todo doente. Todo mundo está com resfriado, com isso, com aquilo, com outro.” Aí eu não 

estava olhando para isso e me acendeu uma luz para entender isso. Aí eu fui ver os estudos, 

que inclusive os estudos naquela área, todos estavam relacionados aos estudos de Nelson 

Chaves aqui no Instituto de Nutrição. Ele tinha mestrado naquela área, inclusive isso foi a 

minha entrada lá. Heraldo Souto Maior, David Maybury-Lewis estava no Instituto de Nutrição. 

Então havia os estudos de Nutrição. Aí eu comecei a prestar atenção na nutrição e os engenhos 

e a má nutrição como um elemento que mostra a exploração que ocorre com os trabalhadores 

devido a sua maneira de viver dentro desses engenhos. Então saúde começou por ali como uma 

espécie de medição de qualidade de vida das pessoas.  

 

C.C. – É. Não tem nada a ver com a tradição Josué de Castro, Geografia da Fome? Nada. 

 

R.S. – Não. Não foi por ali. Virou uma leitura que eu tive que fazer, não é, e que eu adorei, 

mas ele me ajudou muito mais quando eu estava estudando os moradores da cidade. Agora o 

que me trouxe para a saúde, eu acho, foi PSF (Programa de Saúde de Família). E era porque 

eles precisavam de professores para ensinar metodologia qualitativa de pesquisa  às pessoas 

que não conheciam metodologia qualitativa de pesquisa e eu fui convidado, eu acho que eu dei 

aulas para umas 13 turmas de pessoas da área de Medicina, para se prepararem para trabalhar 

no Programa de Saúde de Família. Aí é que eu comecei a olhar diretamente a questão de saúde, 

organização de instituições de saúde, organização de posto de saúde. Isso foi muito mais nos 

anos 90, depois de eu voltar da Universidade de Harvard. Eu tinha ido lá para estudar coisas de 

barragens e tinha ido lá para estudar mais questões sobre organização de família. Eram essas 

duas coisas. Então aí já tem dois eixos diferentes de estudo ali. Não falei nada sobre as 

barragens antes e estou falando que saúde foi depois das barragens. Mas foi de fato com esses 

vamos falar sobre Programa de Saúde de Família comecei a andar nas comunidades e nos 

postos de saúde e perceber que quem melhor conhecia a comunidade era o agente de saúde. Na 

comunidade é a figura chave para saber tudo o que está acontecendo. Então a... Foi via PSF, 

aliás, foi via PACs. Mas quem me trouxe com mais força para tudo isso foi JICA, Japanese 

International Cooperation Agency, que chegou com a proposta, uma proposta de estudar saúde 
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pública em três lugares diferentes aqui e o então diretor do Ciências de Saúde, Geraldo Pereira, 

me chamou para ser o antropólogo nesse estudo e isso me levou para Ibura, onde eu vi os 

estudos também sobre PSF. E foi lá que eu aprendi mais. Foi por causa desses estudos que 

também eu fui chamado para os cursos, que lá eu estava vendo. Aí eles queriam estudo de 

comunidade. A Antropologia japonesa mais ou menos três ou quatro décadas de atraso. 

Desculpe a ofensa à segunda maior comunidade de antropólogos no mundo, que são os 

japoneses, mas eles estavam querendo fazer um estudo de comunidade. O antropólogo... “Eu 

não quero fazer um estudo comunitário. Eu quero fazer um estudo sobre um problema que está 

sendo visto como relevante para as pessoas que queiram abrir a saúde pública, o estudo de 

saúde pública.” Então eu... “Então faça um estudo sobre como as pessoas procuram resolver 

seus problemas de saúde”. E isso fazia com que o sistema de saúde era uma opção, sistema 

religioso era outra, sistema de ervas era outro, sistema... Mil jeitos de resolver. Então eu fiz um 

estudo em Ibura sobre essas questões de maneiras de fazer saúde. Tem um filme logo aqui, 

sistemas de cura, chamado Em Busca de Saúde, que fala sobre isso porque a gente levou de 

volta para a comunidade em forma de filme em vez de em forma de livro. Formou uma 

comissão regional de saúde. 

 

C.C. – O senhor está enfatizando muito a importância desses financiamentos que estão muito 

ligados a políticas públicas também, não é? 

 

R.S. – Sempre. Sempre. 

 

C.C. – Como..., sem [mexer] na sua agência de querer fazer a pesquisa, mas isso na sua 

narrativa está muito importante. Como uma... Algo que direciona, não é, em um sentido... 

 

R.S. – É. Às vezes a gente é direcionado porque vem o financiamento para a coisa, mas também 

se o financiamento não é para a coisa que você quer que seja feito, você não vai morder a isca 

da possibilidade de fazer pesquisa e fazer do seu jeito. 

 

C.C. – E esse debate entre o quanto, vamos dizer, da pesquisa acadêmica pode ser de alguma 

forma contaminada a uma certa adesão por uma visão mais aplicada de políticas públicas e tal. 

O senhor não tinha esse dilema? 
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R.S. – Vou voltar para a minha universidade, minha formação com duas experiências que falam 

muito sobre isso. Uma foi a convivência com as pessoas que faziam Etnociência e Antropologia 

Cognitiva, que eu estava com a turma que estava estudando desenvolvimento e relações mais 

internacionais. A gente estava sempre sendo olhado como os potenciais espiões. [risos] E eles 

como quem estava fazendo a pura ciência. Eles estavam incólumes, eles estavam lindos e 

bonitos. E eu me arretava, não é? Isso não dá! Não é exatamente como a gente estava... “A 

gente está enfrentando diretamente o que acontece e contando sobre ele.” “Ah, fazendo essas 

pesquisas você está se vendendo para o departamento de estado.” "Não. Não é o caso, não é?” 

Então esse foi uma tensão que a gente teve. Depois a gente teve um torno de quinze alunos 

absolutamente desesperados porque o doutorado, depois do doutorado mesmo que alguns, 

muitos ainda tinham que pesquisa de campo para fazer. O doutorado em Antropologia leva 

exatamente para o desemprego. Então ele... A gente inventou: “Vamos estudar o mercado de 

trabalho para antropólogos.” Aí a gente levou para cada um dos professores no departamento 

de Antropologia da Universidade de Texas para ver qual seria o professor que toparia orientar 

essa turma e ninguém queria tocar em Antropologia Aplicada. Todos queriam ser antropólogos 

estudando os temas que eles estavam trabalhando. E a gente quer trabalhar em uma coisa que 

pode ser ou pode não ser aplicada à alguma coisa. Então eu acho que com essas duas 

experiências de ver que me parecia improdutiva a maneira de olhar – vamos ficar fora das 

políticas públicas – me fez pensar: se eu faço estudo e esse estudo tem uma implicação sobre 

alguma ação no mundo é melhor ainda. Então trabalhar com as políticas públicas eu não acho 

que faz com que a gente perca a visão de cuidados teóricos sobre o que a gente está fazendo. 

Eu defendo isso com unhas e dentes. Eu acho que por estar interessado em políticas públicas e 

às vezes ter que se pronunciar, a gente tem que tomar lados. A gente toma lados. A gente 

escolhe um posicionamento ou outro. Então eu não tenho muita dificuldade de lidar com 

políticas públicas. Às vezes eles me deixam profundamente insatisfeito porque não consegue 

chegar aonde a gente quer chegar. Não sei nem quem a gente... Quem é que quer chegar. Às 

vezes a gente fica em uma questão de com quem a gente está se aliando, não é? Mas a gente 

tem que ter cuidado e saber olhar para isso. O estudo das barragens também me ajudou muito 

a mostrar isso. E isso foi uma coisa, novamente, a gente tem a ação do grande amigo e 

antropólogo competente Roberto Motta, que estava no Instituto Joaquim Nabuco ainda. Nos 

dois lugares, lá e cá, nesse tempo eu acho que já tinha virado Fundação. E apareceu um pedido, 
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termos de referência, para fazer uma pesquisa sobre que ia ser removido por causa da barragem 

de Itaparica. Ele me mostrou isso e disse: “Eu não quero tocar nisso não.” Mas sempre queria 

estudar as coisas, as relações de poder e os trabalhadores e aqui tem um projeto grande e eu 

posso ver. “Ah, ótimo." Tinha um economista Dirceu Pessoa, que se foi para o espaço do 

mesmo jeito que Eduardo Campos, não é? Quando o avião de Marcos Freire explodiu. Marcos 

Freire era o ministro de Reforma Agrária e Maranhão explodiu o avião dele. Ele era o meu 

colega para montar esse projeto. Mas quando Marcos Freire foi para ser ministério, ministro e 

chamou o Dirceu. Aí eu fiquei trabalhando com o sociólogo, os outros sociólogos de uma visão 

diferente do Dirceu, mas pessoas também competentes em pesquisa. E a gente fez a pesquisa 

sobre essa remoção das pessoas e o que é que queria dizer. Aí eu comecei um estudo sobre 

barragens. Nesse tempo, novamente, eu encontro a turma do Museu Nacional na minha frente 

porque eles tinham feito lá sobre Sobradinho. Eles sempre dois passos na minha frente, não é? 

[risos] Aí tinham feito sobre Sobradinho. Aí novamente lá vou eu de novo ler mais Lygia 

Sigaud, começar a articular com as pessoas do Banco Mundial, Daniel Gross, um antropólogo 

que estudava no Nordeste que estava lá fazendo consultoria no Banco Mundial, com Michael 

[inaudível] que estava no Departamento de Environment do Banco Mundial, de Ambiente, e 

tentando dizer: “Olha, depois daquelas pesquisas dos brasileiros sobre como todo mundo que 

estava em Sobradinho estava absolutamente empobrecido devido à construção da barragem, o 

Banco Mundial vai perder toda a sua face pública se não faz alguma coisa para as populações.” 

Então Itaparica foi uma das mais financiadas para tentar ajudar as populações, mas foi mal 

financiado, mal administrado e as pessoas também não tiveram um resultado muito positivo, 

mas eu acompanhei Itaparica desde a hora da remoção e vi algumas histórias de antes porque 

eu não estava acompanhando. Era só por leitura, mas na hora da remoção, quer dizer, não estava 

ainda a lagoa formada, mas a barragem estava toda levantada. Então eu acompanhei isso tudo 

e entrei nos estudos de barragens e até hoje eu continuo quando aparece uma coisa sobre 

impactos, grandes projetos de desenvolvimento. Atualmente eu sou o coordenador do Comitê 

em Antropologia de Populações Tradicionais, Meio Ambiente e Grandes Projetos. E o meu 

lado é muito mais os grandes projetos, não é? Tem outros que entraram nessa posição com 

Meio Ambiente, outros que entraram em exposição via populações tradicionais, mas meu é 

estudo... Esses grandes projetos e seus efeitos sobre as populações. 
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C.C. –É também curiosidade de entender na sua área. Algumas vezes o senhor mencionou, não 

é, enfim, vários colegas aqui em Pernambuco trabalhando, parceiros na região. E algumas vezes 

se referiu assim, não é, a turma do Museu que está em um momento, no outro. Como é que o 

senhor via a relação desse ambiente da Antropologia em Pernambuco com as outras 

Antropologias no Brasil? O pessoal da Unicamp, do Museu, da UNB, do... Era mais isolado, 

era visto como algo mais distante? 

 

R.S. – É, eu acho que a Antropologia daqui devido às suas marcas iniciais de serem 

relacionados com um conservadorismo muito forte, isolou a Antropologia pernambucana 

bastante, embora tivesse uma inter-relação crescente com o tempo. Eu acho é uma 

Antropologia que precisa ainda brigar muito para conseguir o seu reconhecimento junto a todas 

os programas na área, mas o seu pioneirismo em todo Nordeste, Norte e Nordeste, a sua 

influência quando se começa a ver onde é que estão as pessoas, mostra que a sua influência 

para uma grande parte, talvez geograficamente mais extensa de que qualquer outra 

Antropologia ou programa de Antropologia do Brasil. Primeira vez que eu tenho dito isso na 

minha vida inteira, mas eu estou dizendo isso porque a gente tem orgulho do que a gente tem 

feito e eu passei tempo na coordenação duas vezes e tinha que fazer onde estão os egressos. 

Quando fala onde estão os egressos, você fica: “Pelo amor de Deus! A gente tem ali, ali, ali, 

ali, ali.” Isso vem sendo reconhecido um pouco mais com a passagem do tempo. Tem 

participação nossa. A gente estava na... O meu colega Renato Athias estava na secretaria 

executiva agora da ABA, a editoria a gente tem Antonio Motta. Eu já fui da diretoria anos atrás. 

A Judith Hoffnagel também foi da diretoria anos atrás. Certamente estou deixando algum outro 

colega... 

 

C.C. – Teve uma reunião aqui em Olinda, não é? Da ABA. Uma reunião da ABA aqui. 

 

R.S. – Teve. A Maria do Carmo Brandão organizou isso. Foi nos tempos de Gustavo Ribeiro 

[inaudível] era presidente. Muita articulação. Então a gente tem tido três reuniões. Mas teve 

uma reunião muito importante que está na parede do nosso pro... De uma das nossas salas de 

aula daqui que foi a reunião... Não, a gente tem um antigo de 53 que foi uma das primeiras 

reuniões que quando todos os antropólogos cabiam em uma mesa de jantar. Isso a gente mostra 

ali. Mas em 78, 79, não é? 79 eu acho que foi. Houve uma reunião aqui onde achavam... René 
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Ribeiro era presidente e ele queria passar para Napoleão Figueiredo, se não me engano, mas o 

pessoal do Museu Nacional não estava gostando desse aparente coronelismo dentro dos 

mandados na Associação Nacional. Então eu, jovem antropólogo sem entender as coisas, estava 

lá fora – que não fui para a reunião da assembleia. Eu estava participando na... Apresentando 

o meu primeiro trabalho em uma reunião brasileira, não é? – Fui lá com a minha amiga Judith, 

não é, e com várias outras pessoas e a gente estava lá fora olhando para a mesa cheia de 

guloseimas, maravilhas que ia ter ali. Ninguém sai da assembleia. Está todo mundo lá na 

assembleia. A gente lá esperando para começar a fazer as conversas em geral, passar as bebidas. 

“O que é que está acontecendo ali dentro? O que é que está acontecendo ali dentro?” Depois 

eu juntei os pedaços com as histórias que, as peças, as pessoas não saíram de lá que foi o tempo 

que tinham decidido tirar das mãos da oligarquia nordestina e brasileira, o controle da ABA e 

passar para o eixo centro-sul. Então tinham feito uma eleição em que rejeitavam a proposta de 

René Ribeiro, ele saiu revoltado e ficou o pessoal do Museu Nacional na presidência. Gilberto 

Velho. 

 

C.C. – Foi Gilberto. 

 

R.S. – Gilberto Velho, assumiu, mas foi visto como um golpe na forma tradicional de decidir 

quem seria presidente. Depois foi se legitimando, depois se aliviando um pouco a tensão na 

relação, mas essa foi uma reunião marcante para cá e a gente já escreveu sobre isso. Eu, Renato 

Athias e Antonio Motta escrevemos uma coisa nas memórias 50 anos de Antropologia, Três 

memoráveis reuniões. A gente falou dessa primeira, desse que foi 78, 79 e depois do que 

ocorreu em Olinda que foi quando se fundou o Conselho Internacional de Antropologia e que 

faz com que as Antropologias periféricas estejam conversando entre si com certo ar de afronta, 

mesmo com respeito, às Antropologias centrais, mas é uma valorização maior da periferia. 

Quer dizer, de certa forma o que vinha como uma coisa que botava a gente em um espaço 

negativo, mesmo com a teorização dos antropólogos centrais, Roberto Cardoso de Oliveira 

especialmente, valorizando a Antropologia periférica, a Mariza Peirano também fazendo – o 

pessoal de Brasília especialmente – aí começou a ter um reforço a essa ideia de Antropologia 

nas periferias e o diálogo entre Antropologias. Então não foi obra da gente. Foi obra do Gustavo 

Ribeiro.  
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C.C. – Gustavo. 

 

R.S. – Ele teve a ideia, ele puxou, fez uma reunião separada com os presidentes de diversos 

conselhos, mas foi simbolicamente quando a gente teve a reunião aqui no Recife. Então o, das 

três reuniões, cada uma marca uma época importante na Antropologia brasileira. 

 

C.C. – Qual será a próxima? [risos] A próxima reunião importante? 

 

R.S. – Ó, eu espero não conhecer, não é? [risos] Eu fico preocupado em saber o que poderia 

ser. Não. Mas aí... Eu acho que está uma Antropologia bem integrada e nunca totalmente 

igual... Está saindo um livro agora onde eu falo sobre o discurso de pluralidade e como está 

relacionado com o campo disciplinar e o poder no campo disciplinar, tentando mostrar que a 

gente ou fala de pluralidade.... Bom, eu não vou fazer tudinho sobre o que é que é, mas isso 

está ligado justamente com essa questão da permanente rearticulação de poderes entre as 

Antropologias realizadas em espaços geográficos e geopolíticas diferentes. Então esse é um 

livro [inaudível] que está... Está aqui, não é? Na EDUFPE. Vai sair daqui a também menos de 

um mês. Está marcado para dia 20 de setembro, mas não vi a editora ainda entregar na data 

marcada.  

 

C.C. – Bom. E saiu também há pouco, não é, o Famílias Brasileiras, que o senhor juntou. 

 

R.S. – É. Juntei as coisas. 

 

C.C. – Trabalho de... 

 

R.S. – Esse eu tive o prazer de juntar, porque quando a gente começa a olhar a gente fica velho 

e olha para trás. “Ah, eu nem... Eu falava tão melhor sobre isso naquela época de que agora 

quando eu reli as coisas.” É, naquela época eu entendia essas coisas, agora nem tanto, não é? 

Mas esse foi... Esse de famílias brasileiras foi um prazer. A gente também, a gente que prima 

por colocar na nossa página de FAGES, que é aqui o nosso grupo de estudo FAGES, Família, 

Gênero e Sexualidade. Começou com uma família no Nordeste. Eu junto com Heraldo Souto 

Maior, Conceição Lafayette, Judith Hoffnagel, interessados em demografia, família, etc., sem 
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estar com cara de feminismo. Quando chegou os anos 90, os movimentos todos apoios que 

tinham vindo para estudos femininos e umas turmas de pessoas particularmente interessadas 

em estudar e continuar na academia, insistiram: “Para continuar como grupo a gente tem que 

botar gênero no meio.” Aí virou Família, Gênero e Sexualidade. Tem uns colegas aqui o 

Marion Quadros, [inaudível], que são estudiosos espetaculares sobre o feminismo em diversos 

aspectos, sobre desenvolvimento, sobre gênero, sobre política, sobre cultura popular, sobre 

sexualidade, a Judith com as coisas de linguística. Então a gente tem muita gente que saiu daqui 

trabalhando com família e gênero. E família é... – se você ver o eixo todinho dos meus estudos 

– é a organização familiar de classes populares e a sua maneira de lidar com as estruturas de 

poder, que pode ser de saúde, pode ser com projetos de barragem, pode ser com migrações, 

com tudo ser se eu tenho que fingir que eu sou coerente aí eu digo que isso é o eixo que estou 

seguindo. E eu acho que não estou nem fingindo. Tem horas que eu acho que eu estou, tem 

horas que eu acho que não estou, então. 

 

C.C. – Estruturas domésticas, não é, e essas esferas de poder.  

 

R.S. – É. Exatamente. É o que eu coloco logo naquela coisa do CNPQ, não é, na descrição, no 

currículo Lattes, mas de fato é uma coisa que eu continuo pensando que é o que me orienta 

mais. 

 

C.C. – O senhor costuma ir aos Estados Unidos de visita? 

 

R.S. – Uma vez cada 15 anos mais ou menos. Não, eu não vou muito não. Eu fui só para os 

serviços funerais da minha mãe. Eu fui depois... A gente teve um programa de intercâmbio com 

[inaudível], Universidade de Florida há dois anos que eu fui... A gente fechou esse ano. Ainda 

pode ser que algumas pessoas venham de lá, mas esse me ocasionou uma outra visita aos 

Estados Unidos. Eu tenho ido mais... Depois de fazer dois pós-doutorados que foram períodos 

longos nos Estados Unidos eu inventei que o terceiro tem que ser em Europa. 

 

C.C. – Salamanca? 
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R.S. – Eu voltei. Eu queria voltar perto de Madrid que foi onde eu tinha feito uma parte da 

minha graduação. Aí Salamanca foi legal. Aí tinha um programa de intercâmbio com 

Salamanca e lá eu fiquei muito livre para fazer os estudos que eu queria. Mais apego à qualidade 

europeia nessa... Então, a minha base é Pernambuco. A minha base não é os Estados Unidos. 

Eu tenho agora...  

 

C.C. – Quando o senhor [sente], está viajando [e sente]. 

 

R.S. – Não tenho irmã, não tenho irmão, não tenho pai, não tenho mãe, eu tenho apenas um 

primo mais próximo a mim que foi criado durante um muito tempo não muito longo com a 

gente, que é James Scott, que é o cientista político. Que ele é o meu primo que morou com a 

gente e que é muito próximo. A gente passava as férias às vezes pescando juntos, conversando 

e então... Isso e duas sobrinhas, não é, ele e duas sobrinhas são as minhas, os meus vínculos 

familiares com os Estados Unidos. Acadêmicos aparece com as pessoas que vem aqui. Eu não 

vou lá muito. Por isso que eu digo: quem sabe que eu ainda volto? Como eu falei: pode ser. 

Pode ser que eu volte, não é? 

 

C.C. – E aí Dirceu? Mais alguma pergunta? Bom, queria agradecer muitíssimo a entrevista. 

Não sei se o senhor quer falar alguma coisa mais que a gente não tenha... 

 

R.S – Não. Coisa que é sempre interessante que os velhos estudiosos eu acho que sempre 

terminam se encantando com si mesmos e falam facilmente então seu trabalho [risos] de 

entrevistador é só ajudar a guiá-los pelas suas lembranças [risos]. Você deve estar tendo muito 

prazer em fazer essas entrevistas porque eu acho que a gente não dá muito trabalho. [risos] Mas 

a gente está tão... Tanta coisa que a gente quer lembrar que a gente fez, é hora de rememorar e 

eu agradeço a oportunidade e ideia de que o que eu tenha feito vai ser visto por pessoas e que 

possa se interessar dentro do arquivo que está fazendo. Parabenizo pelo arquivo, pela ideia. 

 

 

[FIM DO DEPOIMENTO] 
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