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Entrevista: 10/02/2012 

 

Helena Bomeny – Sérgio, muitíssimo obrigada pela sua vinda. Esse é um projeto muito 

querido por nós porque é uma visita, não é? De certa maneira, é a maneira como as ciências 

sociais se instituíram, no Brasil e em países de língua portuguesa. Nós começamos, sempre, 

com uma trajetória mesmo de vida; e, nesse primeiro bloco, eu gostaria que você falasse da sua 

família – da socialização básica mesmo –, onde estudou e onde nasceu. As fases.  

Sérgio Miceli – Eu acho que é uma coisa meio contraditória. Assim: a família que foi 

decisiva na minha formação foi a família da minha mãe, e não a família do meu pai. O meu pai 

e minha mãe se separaram oito vezes, enquanto eu era criança. Eu devia ter alguma coisa muito 

interessante e uma coisa muito desgastante. [riso] Bom, com isso tudo, eu acho que a minha 

mãe foi dependendo materialmente, e cada vez mais, do irmão, da família dela – que eram esses 

imigrantes calabreses, moravam ao sul de Santa Tereza e onde eles tinham lá os imóveis que o 

meu avô tinha deixado, etc. Então, eu acho que... 

H.B. – Isso no Rio? 

S.M. – Isso no Rio. 

H.B. – No Rio de Janeiro. 

S.M. – Eu nasci aqui, em Santa Tereza. 

H.B. – Exato.  

S.M. – Quer dizer, eu nasci aqui, no Hospital de Beneficência. 

H.B. – Portuguesa. 

S.M. – É, na base, ali. Então, eu acho que esse meu tio - que demorou muito para casar, 

e só se casou com 47 anos - ele ficou, um pouco, meio que o pai dos sobrinhos, certo? O pai, 

não só no sentido afetivo, mas, também, ele ajudava as irmãs a segurarem a onda dos filhos. E 

esse negócio da educação, ele tinha uma verdadeira obsessão por isso. Ele era um cara super 

instruído, era redator chefe do Correio da Manhã, só tinha amigos intelectuais. Então, ele 

investiu na nossa educação. Eu acho que é uma coisa muito fora do padrão dessas famílias 

italianas. Então, eu estudei... Eu fui interno no São Bento, eu fiz o ginásio no São Bento e 

estudei no Andrews. Depois, eu fui para a PUC. Então, todo esse período de formação, além 

de negócio, eu fazia cursos de inglês e francês. Quer dizer, o projeto dele era um projeto de que 

todos os sobrinhos tinham que ter a melhor educação que podia. Então eu acho que eu sou, um 

pouco, o produto dessa obsessão dele, entendeu? Claro que, aí...  
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H.B. – Ele te acompanhou sempre? 

S.M. – Sempre. Quando eu defendi o mestrado, ele estava vivo; no doutorado, ele foi a 

São Paulo. Ele já estava casado e os filhos já estavam crescidos. 

H.B. – Como é o nome dele? 

S.M. – Armando Miceli. Eu acho que tem uma entrevista dele no CPDOC, porque ele foi 

um dos fundadores do Partido Socialista, no Rio. Então, eu acho que a educação, quer dizer, 

meio fora de prumo – para uma família de imigrantes – se deve um pouco a essa valorização 

que ele fazia do que seria a educação e como é que isso poderia diferenciar os sobrinhos.  

H.B. – O Colégio São Bento já tinha uma aura de... 

S.M. – Era. Era o máximo. Era considerado um dos melhores colégios.  

H.B. – Ainda hoje.  

S.M. – Bom, eu fui interno porque os meus pais eram separados e a minha mãe 

trabalhava. E eu acho que foi lá, na negociação, que eu fui interno. Então, eu fui interno no 

primário. Mas eu gostava. Era legal, o colégio. Era um colégio para filhos da elite de mãe e pai 

separados, era isso. A maioria dos meus colegas era a mesma situação que eu. 

H.B. – Os do interno, não é?  

S.M. – Os do interno. Depois, eu vim para o ginásio. Eu fiz o ginásio aqui, na Praça 

Mauá, no Mosteiro. E aí, quando acabou o ginásio, eu fui para o Andrews. 

H.B. – É uma diferença grande de filosofia, os dois colégios. Você se lembra disso, ou 

não? 

S.M. – Não é muito não. É porque os beneditinos não são como os jesuítas, muito 

regrados ao excesso. Eles não são muito impositores de regras. Não é uma coisa muito rígida 

e nem muito hierárquica. Então, eu não senti muita diferença não. E o Andrews tinha uma 

disciplina danada.  O Andrews era um negócio muito disciplinado.  

H.B. – Você ali, no ginásio, já tinha noção do que gostaria de fazer? 

S.M. – Não. No ginásio, eu comecei a formular um negócio que eu queria ir para o 

Itamaraty. E meu tio ficou super feliz, porque isso era tudo que ele achava que era... Com 

aquela educação toda ia dar certo. Realmente, quando eu estava no Andrews, quer dizer, no 

final do clássico – eu fiz o clássico – eu continuava com essa ideia, mas eu comecei a balançar, 

porque eu tive uma professora de Filosofia – uma negra maravilhosa – ótima. Gente de História 

que era boa. Eu comecei a balançar para Ciências Sociais, e que eu mal sabia o que era direito.  
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H.B. – Mas de qualquer maneira, você não ter ido para o científico, já era uma indicação 

de que você queria estar em humanidades? 

S.M. – É. Eu queria ficar em humanidades. 

H.B. – E isso foi claro desde sempre? 

S.M – Foi. Então tive uma hora com o negócio do Itamaraty, e eu disse: “Então eu 

também posso ir para Direito. Fazer direito.” Aí, ele também se animou, porque ele se 

aposentou, ele era procurador geral do Estado. Ele se aposentou como secretário da 

Previdência. Ele conhecia toda magistratura. Então, ele disse: “Bom, ótimo.” Aí, eu fiz uma 

coisa, uma mentirada. Quer dizer, eu me inscrevi na Sociologia da PUC e em Direito, mas só 

fiz o exame para Sociologia. [riso] E, no Natal, eu comuniquei a eles que eu tinha passado na 

Sociologia. Ele disse: “Olha, a gente não sabe o que é. Tenta. É o que você quer fazer e tudo 

bem.” Entendeu? Não teve drama. A minha mãe também não fez drama nenhum. 

H.B. – Mas em que momento, assim, você achou que era Sociologia? 

S.M. – Foi durante o clássico... 

H.B. – Foi algum professor ou algum... 

S.M. – Então, foi essa professora de Filosofia que deu muita Sociologia, a Lélia. No 

Andrews tinha bons professores, tinha muitos bons professores. Tinha um professor de 

Geografia ótimo, o Clóvis. Tinha gente de História boa. Então, eu fui me... Eu disse: “Não. Eu 

acho quero...” O que tinha no Rio? Em humanidades e em Ciências Sociais, era isso. Ou ir para 

a Faculdade Nacional de Filosofia. 

H.B. – Ou Letras? 

S.M. – É. Mas Letras eu não pensei.  

H.B. – E como foi entrar na PUC? 

S.M. – Ah, foi legal, porque era uma turma... A gente logo se identificou. Era um grupo 

pequeno. 

H.B. – Era um grupo pequeno e forte? 

S.M. – Forte. É. 

H.B. – Eu queria te ouvir um pouco sobre essas... Se você se lembra das pessoas. 

S.M. – Todo mundo se profissionalizou, praticamente, da minha turma. Eu acho que o 

início foi assim: nós entramos em 1964. Então, essa entrada foi muito tumultuada e conturbada, 

porque isso era um mês antes da Gloriosa e nós começamos... Éramos captados pelas 

organizações. Então, estava lá o Vicente Y Pla Trevas catando eu e Lígia para entrar para AP 
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e o outro para o PC. Era aquela maluquice. Então, digamos assim, esse primeiro ano foi muito 

conturbado, mas muito bom do ponto da política. A gente aprendeu muito; íamos às 

assembleias; corríamos pela Avenida Rio Branco para levar coisas, notícias para a Rádio 

Nacional. Eu achava que estava, assim, sendo... Que eu estava no olho do furacão. [riso] O 

último bilhete que eu fui entregar, o cara fechou a portaria e disse: “Acabou. Pode voltar porque 

eles já tomaram o poder. Estão vindo com a tropa.” [risos] Eu, rapazola, fiquei apavorado. Eu 

disse: “E agora? O que eu vou fazer com esse bilhete?” Que era para veicular na rádio. Porque 

era um mundo de fantasia, não é? Então, vamos dizer assim: os primeiros dois anos teve esse 

negócio de política, e eu também estava muito envolvido. Eu pensei em fazer teatro. Então, eu 

fui fazer... Eu entrei para o Tablado. Ao mesmo tempo em que eu fazia Ciências Sociais, eu fiz 

um curso de direção para o Serviço Nacional de Teatro. Aí fiz umas montagens, que era no 

prédio que foi da UNE – ali, na praia do Flamengo. Então, eu fiquei meio dividido. Eu fazia 

meio matado, as Ciências Sociais. Mas, no final do segundo ano, eu comecei a me interessar 

de fato, e a investir. E, também, isso coincidiu com a formação de um grupo mais íntimo, que 

era eu, Lígia, Alicinha, Vera Pereira... Então, esse grupo mais... Nós começamos a estudar 

juntos, a discutir Althusser – esses autores que estavam na moda. Fazíamos seminários. Então, 

eu acho que esse foi o momento da virada, o final do segundo ano. Eu continuei, um pouco, a 

coisa do teatro. Ajudei a fundar o Teatro Repertório com o Tite, Tetê Medina e Renato 

Machado; fizemos ‘A Tempestade’, lá em Niterói; depois, eu vim para cá. E aí, quando se abriu 

o Teatro Repertório, aqui, como um grupo profissional... Quer dizer, já com o Grisoli 

envolvido; aquele outro que foi do Pasquim, que também era diretor... O Tite, o Grisoli e ele... 

Se fez Mortos Sem Sepultura. Aí, eu tinha que decidir o que ia fazer; e eu consegui a bolsa da 

CAPES. Eu disse: “-Bom, agora, eu não quero fazer Antropologia – porque ia abrir no Museu. 

Eu tinha essa ideia boboca de que Antropologia era índio e eu não queria índio. No início, eu 

não sabia nada. Então eu disse: “Não, o único lugar que tem Sociologia é São Paulo.” Eu me 

candidatei, eu a Lígia, e fomos aceitos. Fizemos a entrevista e fomos aceitos. Depois que nós 

fomos aceitos, ela desistiu e disse: “Não. Eu vou fazer Antropologia.” E eu fui para São Paulo, 

com uma bolsa e a ajuda do meu tio, não é? Porque a bolsa não dava para segurar.  

H.B. – Mas você conhecia alguém em São Paulo? 

S.M. – Ninguém. 

H.B. – Nada?  

S.M. – Ninguém. 
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H.B. - Como é chegar jovem em São Paulo? Morava longe? 

S.M. – A ideia era assim... Eu era jovem, não é? Queria ter outra experiência. Eu tinha 

pensado em ir para o exterior, mas não era tão... A coisa não estava tão... 

H.B. – Madura, não é? 

S.M. – É. Não estava madura, nem para mim e nem no sistema. Quer dizer, como é que 

uma pessoa... Eu não conhecia ninguém. Ah, foi bárbaro. Eu era jovem, então estava tudo... 

Sabe? Eu morava perto da faculdade; vivia na faculdade o dia inteiro; logo fiz um grupo; e 

comecei a fazer política, loucamente, na pós-graduação. 

H.B. – E, aí, não voltou mais. 

S.M. – Eu imaginei que ia voltar, que eu faria o curso e voltaria para o Rio. 

H.B. – E, agora, fica até mais claro para mim a sua dissertação. Quer dizer, já era... Essa 

entrada pela cultura já tem que ver com essa experiência. 

S.M. – A minha dissertação foi uma novela. 

H.B. – Do teatro, não? 

S.M. – Não. A dissertação de mestrado. 

H.B. – Sim. 

S.M. – Foi uma novela. Porque eu queria, na verdade, fazer uma tese sobre o 

Tropicalismo; e o Florestan e todos os professores, eles disseram que de jeito nenhum.  

H.B. – Isso não é Sociologia... 

S.M. – Não. Não é que não é... Eles disseram: “Isso está muito recente; como é que você 

vai fazer história disso? Não temos distância; e você gosta, mas e daí? Como é que você vai 

construir esse objeto?” Eu também não sabia muito como ia fazer, mas eu ia fazer alguma coisa. 

Aí eles me chamaram, e isso foi antes da aposentadoria. Então, era como se fosse uma sala 

pequena, a sala dele tinha uma tábua, um quadro negro atrás, com os nomes dos objetos 

disponíveis para a cadeira de sociologia I. Ele disse: “Você pode ler e escolher um desses 

temas.” E eu disse: “Mas só esses?!” Aí lá, no finalzinho, tinha assim: um negócio do ISEB. 

Aí eu disse: “Eu quero fazer então o ISEB.” Aí, eu escolhi o ISEB. Fiz um projeto e comecei 

a fazer, mas meses depois, eles foram aposentados. Aí eu falei: “Bom, agora é a minha 

libertação, porque eu não sou obrigado a fazer o ISEB e eu posso passar para uma outra coisa. 

Eles não querem o Tropicalismo, eu vou fazer televisão.” Aí nós estávamos com mais recursos 

políticos, os alunos – porque eles estavam nas mãos dos alunos e eles queriam que os alunos 

mais talentosos acabassem logo para o programa se segurar. 
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H.B. – Se firmar. 

S.M. – Se firmar. Aí toparam. Eu disse: “Olha, eu tenho uma coisa sobre... Eu comecei a 

fazer um negócio sobre programa de auditório, e eu gostaria de fazer.” E aí, finalmente, eles 

toparam. Mas, mesmo na defesa – que era o Ruy Coelho; Leôncio e... 

H.B. – Leôncio era o orientador? 

S.M. – É, o Leôncio era o orientador. Era o Ruy Coelho; o Leôncio... Agora, eu não estou 

me lembrando. Marialice Foracchi. As críticas foram pesadas porque era a crítica de como é 

que se podia fazer sobre uma coisa tão contemporânea e que tinha... Como é que eu podia falar 

alguma coisa de objetivo sobre... Porque tinha toda uma áurea científica, em São Paulo. 

H.B. – É. Interessante, essa entrada crítica do tempo presente para a Sociologia, porque, 

em geral, a crítica vem, e tradicionalmente viria, mais pelo método. Como é que você controla 

isso, etc. E não... Isso é uma pergunta muito mais da História, não é? É uma questão muito 

mais da História... 

S.M. – É. Mas eu queria fazer alguma coisa na área de cultura, como você falou. Quer 

dizer, eu fiquei pipocando até chegar, entendeu? Mas, um determinado momento, era o ISEB. 

O ISEB foi a minha negociação oficial, porque o Florestan, ele não comandava só os deles. Ele 

comandava todos os orientandos. Ninguém fazia nada que não passasse por ele. Ele deu aula 

para mim de teoria. Ele era um professor rígido; era muito mais simpático fora de sala de aula 

do que em aula; ele dava aula de avental e preparava a aula como se fosse um mestre-escola, 

assim, do secundário. Entendeu? Era meio chata, a aula dele, mas, ele fora era uma delícia de 

pessoa. Aí, com os alunos, ele conversava e falava de coisas pessoais. Então, era uma coisa 

muito cindida, entendeu? A coisa com ele.  

H.B. – E que se estendia para avaliação que ele pudesse ter da própria Sociologia, ou dos 

objetos possíveis. 

S.M. – É. Porque a Sociologia, para ele... Ele deu Marx para mim. Você pode imaginar 

o Marx que ele dava. Era um Marx de manual. Era uma coisa... Ele converteu o Marx numa 

espécie de objeto da sociologia científica. Então, ele desfez do Marx toda a coisa mais 

palpitante política, e isso dançava, entendeu? Mas era interessante, porque ele tinha um negócio 

de que nós tínhamos de ser treinados como sociólogos profissionais; e aquilo era uma obsessão.  

H.B. – E uma noção muito precisa de que era possível fazer isso, não é? 

S.M. – [riso] Ele acreditava [mesmo].  
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H.B. – Sérgio, você termina, então, o mestrado nessa geração. É mais longo, não é? Em 

geral. Hoje é que tem essa coisa do constrangimento de dois anos. 

S.M. – Mas eu não demorei muito não, porque eu fui para lá em 1968, não é? 

H.B. – E saiu em 1971. É, três anos, não é? 

S.M. – Não demorou muito não. 

H.B. – E você emendou com o doutorado. O que é interessante, porque é na USP, mas é, 

também, na França. Então, como é essa história? 

S.M. – Não, esse negócio foi mais complicado um pouco. Era assim: eu me inscrevi no 

doutorado. Fui aceito, mas eu trabalhava na GV, em São Paulo, e se abriu uma possibilidade 

de um grupo de professores conseguirem uma bolsa para ir para Europa. Cada um tinha que 

identificar o orientador, o grupo. E eu, que já tinha feito a antologia do Bourdieu, escrevi para 

ele. Eu disse: “Olha, tem essa chance e se você me aceitar...” Porque, a mim, me disseram, na 

época, que isso era fora de cogitação; que ele só aceitava candidatos europeus e que ele não ia 

me aceitar. Aí eu disse: “Ah, eu vou tentar. Eu fiz o trabalho para ele.” Ele respondeu na hora. 

Disse que podia vir; que tudo bem; que eu teria um lugar no centro. Ele estava no momento da 

ascensão dele. Ele não era o nome que ficou dos anos 1980, entendeu? Aí eu fui, mas quando 

eu voltei – eu fiquei dois anos e meio e voltei para terminar a tese – começou um negócio, no 

Brasil, de que o governo brasileiro não ia reconhecer o doutorado do terceiro ciclo. Aí, eu fiquei 

apavorado. Aí eu disse: “Bom, aí eu estou ferrado. Porque, se não reconhecer, para que esse 

esforço todo?” Aí, eu escrevi para ele dizendo que ia manter a minha inscrição aqui e que eu 

defenderia a tese aqui, antes de voltar para fechar a tese na França. E ele topou. Ele disse: “Não, 

tudo bem. Defenda e, quando você vier aqui, não vai ser nunca a mesma coisa. Nós vamos 

discutir...” E assim foi. 

H.B. – É interessante, nessa entrevista, a gente conhecer um pouco esse seu contato com 

o Bourdieu. Eu achava, por exemplo, que era posterior à orientação, mas não.  

S.M. – Não. 

H.B. - Como é que foi isso? 

S.M. – Bom, como é que foi... Assim: eu te falei. A gente tinha esse grupo na PUC, de 

estudos. E, uma vez... A gente lia Les Temps Modernes, essas coisas. Tinha um número especial 

sobre os problemas do estruturalismo. O estruturalismo estava na moda, a gente lia tudo de 

estruturalismo – Levi Strauss, La pensée sauvage, isso tudo era obsessão. E tinha um artigo do 

Bourdieu chamado O Campo Intelectual e Projeto Criador. Eu li e fiquei fascinado. Eu disse 
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para o pessoal: “Olha gente, vamos fazer um seminário sobre o texto, porque esse cara, 

realmente, dá uma... Ele tem uma rota para a sociologia da cultura, diferente dessa coisa mais 

quadradona.” E, aí, nós discutimos o texto e eu comecei a olhar o que tinha dele – de livro que 

já tinha publicado. Então, eu fui ler: A Reprodução,  Les héritiers... Depois que eu li uns dois 

ou três, eu disse: “Quem sabe fazer uma seleção desse cara que é tão bacana.” Aí eu escrevi 

para ele, e ele me mandou as coisas que eu não conhecia e disse: “Pensa no que você acha que 

vai funcionar mais no Brasil, e você faz a proposta.” Nós temos uma correspondência. Aí eu 

fiz uma proposta. Ele disse: “Ah, tudo bem. Essa proposta está boa, mas eu acho que você deve 

incluir isso e tirar isso.” Ele fez umas ponderações, e eu fui. Até que fechamos a coisa. Eu 

distribuí a tradução, fiz alguns dos textos e fiz aquela introdução. Investi, loucamente, naquela 

tradução. E eu acho que a introdução foi o que, realmente, pegou ele. 

H.B. – Impressionou ele. 

S.M. – É. Aquilo é que pegou ele, porque era a primeira coletânea dele... Não, tinha saído, 

meses antes, uma na Alemanha, mas pequena. Era a primeira coletânea importante dele. E eu 

acho que a introdução é que... 

H.B. – E quem deu o título? 

S.M. – Do quê? 

H.B. – Dessa coletânea. 

S.M. – Ele propôs o título. E eu achei o título legal. Quer dizer, mas foi ele quem propôs. 

H.B. – Muito feliz, inclusive. E, Sérgio, então você defendeu a sua tese aqui? 

S.M. – Antes. Eu defendi, em fevereiro de 1978, e fui conhecer o original – já proposto 

em francês, um francês horroroso, uma tradutora horrorosa. Chegou lá, ele olhou e disse: “Não 

dá, esse francês.” Eu disse: “Nós vamos, agora, ajeitar.” Eu fiquei lá de fevereiro... Eu só 

defendi em dezembro daquele ano; e esse ano inteirinho foi botando aquilo em francês direito 

e discutindo com ele. 

H.B. – Mas você tem alteração, na tese, da versão brasileira para lá? 

S.M. – Ah, é diferente. Ele, por exemplo, achou que o capítulo sobre a igreja não 

precisava; que eu podia resolver o capítulo sobre a igreja com uma coisa pequena. É diferente 

a versão. E a versão que foi publicada em francês, também é bem diferente da versão... Eu acho 

que a melhor versão é a brasileira, a versão impressa. Porque, a versão brasileira, eu juntei 

todas as propostas da defesa aqui, da arguição; da arguição de lá; e consegui fazer, em 

português, um texto mais bacana. Porque, em francês, eu não tinha todo esse controle, 
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entendeu? Foi ele quem não só sugeriu, como decidiu que a tese sairia em francês. E que abriria 

aquela coleção que eles queriam abrir lá, na Maison des sciences de l’homme. Ah ele foi 

bárbaro comigo, ele foi tudo de bom. Quando eu tive um infarto lá, em 1986, ele ia no hospital 

de dois dias em dois dias; me deu todo o apoio; falsificou todos os papéis da burocracia francesa 

para eu ter a cobertura da previdência, porque já estava acabando. Porque eu estava dando um 

curso e já tinha acabado. Eu estava voltando. Foi bárbaro comigo.  

H.B. – Sérgio, a essa altura, você tinha menos tempo, em São Paulo, do que tinha no Rio, 

mas você nem volta para o Rio. Você fez a vida já como...  

S.M. – Aí, tem a coisa afetiva, não é? Eu me casei e logo tive um filho; fui ensinar no 

interior; depois entrei para GV em 1970. 

H.B. – Interior, qual? 

S.M. – Eu, primeiro, fiquei um ano em Marília e, depois, um ano em Araraquara. 

Araraquara acumulava com a GV. Mas, quando eu entrei para a GV em tempo integral, aí eu 

resolvi largar. Eu fiquei só na GV. Então: eu tinha um filho; emprego. Como é que eu ia voltar? 

Família... A mulher, tudo lá. Amigos. Eu fui construindo um barraco lá. Quer dizer, não tinha 

mais muita volta. Eu, no primeiro ano em que estudava, eu vinha muito ao Rio – fim de semana. 

Mas fui... Sabe? Foi espaçando. É assim. E, depois, eu acho que a experiência universitária, em 

São Paulo, ela é muito absorvente. Porque a Universidade de São Paulo tem um peso que não 

tem no Rio. Não tem, no Rio, uma coisa parecida com a Universidade de São Paulo. Não tem. 

H.B. – Os professores ficam lá, não é? Ou não? 

S.M. – Tem uma mística também, não é? Tem uma cultura acadêmica. Tem uma mística. 

Quer dizer... Eu, quando cheguei lá, já conhecia vários professores de nome. Eu já lia coisas 

deles, o suplemento literário do Estado de São Paulo. Então, eles eram famosos. Aquilo era um 

panteão, certo? Uma espécie de altar do mundo intelectual. Isso fisgou, entendeu? Aquilo tinha 

uma gosma. Eu acho que isso foi muitíssimo importante. E a USP tinha uma... A gente ia ver 

defesa. Ver defesa era como ir... Fim de tarde, entendeu? 

H.B. – Um grupo seleto, não é? 

S.M. – É. A gente ia ver defesa, discussão. Tinha uma coisa de discussão intelectual no 

CEBRAP. Quer dizer, tinha uma vida intelectual muito intensa. Isso era muito atraente. 

H.B. – Quer dizer, você começa a sua vida intelectual, em São Paulo, pela FGV? 

S.M. – A minha vida profissional. 

H.B. – Depois, em São Paulo, na cidade. 
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S.M. – É. Eu comecei dando aula na GV. Eu fiquei na GV de 1970 a 1980... Em 1984, 

eu fui para Campinas, mas sem largar a GV. Eu só larguei a GV em 1988, quando eu entrei na 

USP e não podia acumular. 

H.B. – Mas e a ida para Campinas? 

S.M. – A ida para Campinas foi um pouco diferente. Eu estava na GV e o Vilmar [Farias], 

naquela época, tinha montado o doutorado em Ciências Sociais; e ele dava teoria e o seminário 

de teoria. Mas eu não sei o que ele foi fazer – se ele viajou ou não sei o quê – então eles ficaram 

sem um professor. Então, eles me procuraram e perguntaram se eu toparia. Eu iria só para a 

pós-graduação para dar teoria e o seminário, certo? E que eles me dariam um contrato 

provisório e que depois me dariam um contrato definitivo. Aí, eu fiquei dois anos com o 

contrato provisório e, depois, fiquei com o contrato definitivo. Quando foi em oitenta e oito, 

veio o convite da USP de eu ir direto, sem concurso. Eu fui, acho que o penúltimo professor a 

se beneficiar dessa situação. Nunca mais isso foi possível. Depois disso, isso fechou. Acho que 

veio eu e Maria Hermínia sem concurso. Foram os últimos dois, de Campinas, que eram sem 

concurso. 

H.B. – Quem indicava? Ou quem convidada? 

S.M. – Era o departamento. Eu fiz... Foi uma novela. O departamento queria botar a 

gente. E, aí, fizeram lá... – no departamento de Sociologia nada é simples, não é? Foram meses 

de discussão. Votaram e fizeram... Bom, eu sei que eu ganhei a votação por... De uma forma 

arrasante. Eu só não tive três votos. E o segundo colocado – eu acho que não fica bem eu dizer 

aqui quem é, porque é muito conhecido - ele teve, eu acho, sete votos. Eu tive 27. Uma coisa, 

assim, estarrecedora. Aí, eles me telefonaram e eu falei para eles: “Olha, sabe o que está 

acontecendo? É o seguinte: por coincidência, nessa semana, a Ciência Política também me 

convidou, e eu estou em dúvida porque, na Ciência Política, estão os meus amigos, não é? ”.  

H.B. – Na USP?   

S.M. – É. Na USP. Que era a Teca; Leôncio... Porque, para a Teca e para o Leôncio, eu 

falei: “Olha, eu não sei, porque eu não sou cientista político. Eu sou sociólogo. O que eu vou 

fazer na Ciência Política?” “Ah, mas isso aqui na USP não tem muita importância porque na 

Ciência Política tem muito sociólogo.” Aí, o pessoal da Sociologia me convenceu com o 

seguinte argumento: “Olha, além de você se considerar sociólogo, nós temos sete posições de 

titular. Eles só têm três e estão todas ocupadas recentemente. Nós vamos ter, nos próximos dois 

anos, três vagas. Você já é livre docente, você vai virar titular rapidinho. E aconteceu tudo isso. 
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Eu entrei em 1988, e em 1992 eu virei titular. Porque, também, havia uma certa resistência no 

departamento porque eu já era livre docente. A minha carreira já estava, de uma certa maneira, 

feita. Porque faltava finalizar isso, aí. Porque, na USP, não se reconhecia a livre docência que 

se fazia na UNICAMP, por junção de artigos. Mas eu não tinha feito assim, eu tinha feito uma 

tese, que era o negócio do episcopado. Então podia. 

H.B. – Então a USP considerou porque... 

S.M. – Eles fizeram um parecer; revalidaram a tese; a minha livre docência; e aí eu pude 

ficar titular. 

H.B. – Mas quando você entrou, não entrou como livre docente? Você era...   

S.M. – Entrei como livre docente. 

H.B. – Validaram antes da sua entrada?  

S.M. – Não. Eles validaram depois, mas eu recebi todos os atrasados dos meses – porque 

demorou seis meses para o parecer. Mas eu entrei como livre docente. Porque são universidades 

estaduais integradas. E, depois, para minha aposentadoria – até o período de Marília e 

Araraquara –, eu conto para a minha aposentadoria. 

H.B. – Era interessante a gente ouvir, um pouco, a sua avaliação, Sérgio, sobre essas duas 

culturas universitárias, de Campinas e USP. São duas fortes universidades de referência no 

Brasil inteiro, e fora também, mas que são culturas distintas. Como é que você veria uma e 

outra? 

S.M. – Eu acho que assim: olha, Campinas eu acompanhei bem desde o início, porque, 

quando eu estava na pós-graduação na USP, eu fui convidado para ir para USP e para a 

UNICAMP. Então são duas histórias bem peculiares. Para USP foi assim: teve as 

aposentadorias, então eles queriam contratar um grupo de jovens. Identificaram na pós quem 

já tinha defendido e, então, selecionaram: Maria Célia Paoli; Irene; Helena; eu; e mais uns dois 

ou três. E aí eu, burro, burro, falei: “Não, eu não posso. Tem que perguntar...” O meu orientador 

era o Ianni. É com ele que eu tinha entrado. Ele tinha sido aposentado e eu disse: “Bom, como 

é que eu vou sem...” Eu fui falar para ele, e ele falou: “Mas você não precisa se preocupar, 

porque você vai entrar, na USP, um dia pela nossa mão.” Quer dizer, pela mão dele; Florestan... 

“Não precisa entrar...”, como se eu tivesse entrando pela porta da cozinha. Eu achei aquilo 

meio esquisito, porque aquilo solucionaria a minha vida profissional. Certo? Aí, eu disse para 

o Leôncio, quem tinha feito o convite, que não. O Leôncio: “Você é doido. Como é que você 

vai recusar um emprego desses?” Bom, eu recusei; não deu; e eu acabei indo para Marília e 
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Araraquara. Olha o que eu consegui de substituição. [riso] Nessa mesma época, o André Villa 

Lobos me convidou para ir para Campinas. Então, eu conheci todo o grupo inicial de Campinas: 

Antonio Augusto; Andrezinho; Marília. Quer dizer, eles estavam começando. Era tudo gente 

da minha geração. Então, o que era diferente da USP é que eles fizeram aquilo do nada. Porque 

eu fui no campus, no início dos anos 1970, e disse: “Eu não vou morar aqui.” Não tinha nada, 

aquilo era uma fazenda. Eu disse: “Eu não. Não tem orquestra e não tem porra nenhuma. Eu 

não fico aqui de jeito nenhum. Eu não consigo.” Aí eles falaram para mim: “Não, mas você 

pode ir para o exterior; você fica quantos anos você quiser; volta; você vai ter uma casa 

maravilhosa, em Barão Geraldo.” Eu digo: “Não, não. Eu gosto de cidade. Eu não vou.” E, aí, 

foram. Para você ver como é o negócio: anos depois, eu topei, mas a universidade já era grande 

– eles já tinham montado a universidade. Eu acho que, em relação a tua pergunta, do ponto de 

vista intelectual, eu acho que a diferença é que a USP tem uma coisa dessa cultura acadêmica 

que tem uma história, uma tradição e um panteão, certo? Isso é uma coisa muito forte na 

universidade. Quer dizer, você entra na pós-graduação e o aluno, imediatamente, se dá conta 

da hierarquia, do sistema de prestígio... 

H.B. – Qualquer que seja o curso? 

S.M. – Não. Eu estou falando das Ciências Sociais. Ele se dá conta, imediatamente, 

porque isso é muito pesado. Então, ele é logo raptado e instigado a entrar numa competição por 

prestígio e por show off, mas muito rápido. 

H.B. – Ele vai ter que entrar em algum lugar... 

S.M. – Ele tem que se destacar. Ou ele é um aluno excepcional, ou a tese é excepcional, 

ou ele se torna uma liderança estudantil. Aquilo ali é um jogo. Não tem saída. A UNICAMP é 

uma coisa um pouco diferente, porque ela recebe muita gente do interior; ela tem uma vida 

estudantil muito mais livre; muito mais bermudão; muito mais boa vida; tem uma coisa mais...  

H.B. – Informal. 

S.M. – Informal. Exatamente. Isso, qualquer professor que desembarca, lá, no primeiro 

dia saca. Porque eles todos moram juntos, em república. É outro astral, entendeu? E a USP é 

um negócio muito enquadrado e muito rígido. E com essa mística e uma autoidentidade. Você 

já viu a mendiga falando da Universidade de São Paulo? É aquilo. Entendeu? Quer dizer, são 

pessoas convictas de que aquilo é o nec plus ultra, e não existe nada fora daquilo, entendeu? 

[riso] 

H.B. – Quer dizer, existe tudo [INAUDÍVEL]. 
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S.M. – Eu, como carioca, achava bacana, mas eu dizia: “Esse pessoal exagera um pouco, 

não é?”  

H.B. – Mas, Sérgio, antes de você entrar na USP, que foi em oitenta e... 

S.M. – Eu entrei em 1988. 

H.B. – Você já tinha passagens por associações de ciências sociais, uma visibilidade 

razoavelmente... 

S.M. – Eu tinha virado secretário da ANPOCS, em 1984.  

H.B. – Então eu queria que você falasse um pouco dessa experiência. 

S.M. – Foi o ano em que eu fui para Campinas, entendeu? 

H.B. – Mas você veio como um professor de Campinas? 

S.M. – Se eu vim como um professor de Campinas? 

H.B. – Na época em que você dirigiu a ANPOCS. 

S.M. – Não. Eu não era professor de Campinas ainda. 

H.B. – Ainda não estava. 

S.M. – Não estava. Eu só virei professor de Campinas quase que um ano depois. Eu já 

estava secretário. É porque a ANPOCS foi para o IDESP e não para a GV, entendeu? E, no 

IDESP, que ficou... A associação ficou lá e, eu como eu era de lá, então tudo bem. Essa foi a 

ligação política e institucional. A ANPOCS não foi para a Fundação Getúlio Vargas, ela foi 

para o IDESP. 

H.B. – Você faz parte do grupo fundador da IDESP? 

S.M. – Isso. Eu; Bolí [Bolívar Lamounier]; Teca... 

H.B. – Teca e todos eles. Então, esse é um instituto de referência nos anos oitenta e tudo 

isso. No final da nossa entrevista, nós vamos voltar para o IDESP. Mas eu gostaria de te ouvir 

sobre a criação desse instituto. 

S.M. – Olha, eu acho que... Quer dizer, vou falar assim... Porque, hoje, como eu já 

estudei, já fiz trabalhos sobre a Fundação Ford e tudo, eu não sei. Eu não tenho distanciamento 

e tenho um certo distanciamento. Quer dizer, se você fizesse essa entrevista comigo quinze 

anos antes, talvez eu desse uma coisa mais pessoal e mais forte. Na época, a gente achava que 

nós estávamos criando um espaço de trabalho com mais autonomia e mais independência, do 

ponto de vista intelectual e, também, do ponto de vista financeiro. Do que na universidade. 

Porque, na universidade, a coisa era muito trancada e que aquilo, como se tinha feito o 

CEBRAP e o CEDEC, era o jeito novo de garantir recursos através do dinheiro das fundações, 
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etc. Só que eu acho que isso que nós acreditávamos como uma coisa nossa e que nós estávamos 

fazendo era, na verdade, uma tendência objetiva. Todos esses três centros formaram nas 

mesmas condições. Quer dizer, criando um campo de concorrência, e competitivo, em relação 

às mesmas fundações. A FINEP, a Fundação Ford... Então, eu acho que tem uma coisa, um 

gancho, que nos colheu nesse espaço institucional e que nós não controlávamos 

completamente. Eu acho que... Entendeu? O que eu estou querendo dizer é o seguinte: é claro, 

você pode ter sempre um relato e dizer: “Eu fiz! Eu fiz a instituição. Eu ajudei a criar.” Mas, 

vendo retrospectivamente, eu acho que nós fomos colhidos para criar... 

H.B. – Para fazer isso? 

S.M. – É. Porque era uma coisa, assim, quer dizer, era uma coisa que estava escrito, nas 

estrelas, que era uma possibilidade institucional e que outros estavam fazendo. Nós não 

estávamos inventando, na verdade, porque estava ali. Quer dizer, qual era a saída naquele 

momento? Era isso. 

H.B. – Quer dizer, você tinha uma universidade, razoavelmente, afetada... 

S.M. - Muito afetada. 

 H.B. – Muito. Pelo regime autoritário, e de um final, não é?  

S.M. – Na USP, muito...  

H.B. – Confinado. 

S.M. – Confinado. E o negócio das Ciências Sociais, durante o período da ditadura – 

dinheiro de recursos – ficou muito embananado. E, também, a USP sempre teve essa ideologia 

contra o trabalho coletivo, contra a divisão do trabalho de pesquisa... A mística do trabalho 

artesanal e da tese autoral. A USP é isso. 

H.B. – Mas, Sérgio, eu acho que gostaria de voltar a esses institutos pelo seguinte: você 

tem isso no Rio, mas são institutos – com exceção do CPDOC – como o IUPERJ e o Museu 

Nacional, associados a programas de pós-graduação. Que não foi o caso, não é?  

S.M. – Não. 

H.B. - Do CEBRAP e do IDESP e nem do CEDEC. Então, me deu uma impressão, 

quando você falou, de que não era, exatamente, representativo de uma demanda e de uma 

aspiração intelectual, mas alguma coisa... 

S.M. – Eu acho que era uma coisa muito complicada. Quer dizer, vamos fazer assim... 

H.B. – É porque foram institutos de referência de pesquisa em Ciências Sociais... 

S.M. – Mas o pessoal que estava, na universidade, era muito contra os institutos. 
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H.B – Era muito contra. Isso é outra coisa. Então, esse balanço é importante para... 

S.M. – Então, era muito contra. E não é por acaso que os institutos, na verdade, recrutam 

pessoas de instituições que tangenciam a universidade, como a Fundação Getúlio Vargas, por 

exemplo. Por quê? Porque, na universidade, havia uma verdadeira batalha contra os institutos. 

Mas o que nós achávamos era o seguinte: quer dizer, como é que nós vamos fazer pesquisas 

com recursos, na universidade? É impossível.  

H.B. – Não tem como. 

S.M. - Não tem como. Então, era uma situação, por exemplo... Agora, vamos dar um 

exemplo concreto: como é que eu poderia fazer a tese sobre os intelectuais, da maneira que eu 

fiz, se eu não trabalhasse na GV? Nunca. Porque eu tive dinheiro, não só para ir para o exterior 

estudar dois anos e, depois, mais um ano... Eu tinha dinheiro, na Fundação, para ter não sei 

quantos auxiliares. Como é que eu fazia todos os levantamentos de nomeações políticas do 

Estado Novo durante anos, no Diário Oficial? Eu não conseguiria fazer, nunca, o levantamento 

que tem no livro. Quer dizer, é uma coisa contraditória. Quer dizer, é uma tese feita na USP, 

mas é uma tese feita na USP não com o recurso da USP. Entendeu? 

H.B. – Isso, aliás, se replicou bastante no Brasil, não é? 

S.M. – Então, é uma coisa... Quer dizer, a tese era inovadora, mas era chocante. Porque 

como é que esse cara... O problema não é a ambição da tese, é o tamanho da investigação. 

H.B. – O que demanda de recurso para isso. 

S.M. – Eu até acho que foi um exagero de levantamento de dados, que eu nem conseguia 

usar, mas estou dizendo: isso não era possível numa pesquisa autoral. Porque não havia 

recursos para isso. 

H.B. – E esses professores desses três institutos não pertenciam à universidade? 

S.M. – Alguns pertenciam porque tinham sido aposentados. Do CEBRAP, por exemplo, 

alguns tinham sido aposentados. 

H.B. – E aí foram para o... 

S.M. – Foram para lá. O CEDEC tinha... Era o Weffort, e não estava aposentado ainda, 

mas, o Weffort... Eles pegaram muita gente que não estava na universidade ainda. E o IDESP 

pegou gente que estava na PUC. Quer dizer, o CEDEC tinha gente da PUC; o IDESP tinha 

gente da PUC e da GV, certo? O Boli tinha sido do CEBRAP... O Boli foi o único caso de 

professor da USP que largou a docência na USP. Isso era um verdadeiro escândalo na 

universidade. Os funcionários queriam tirar a roupa, porque eles não queriam entender como é 



   

 16 

que alguém queria sair da Universidade de São Paulo. [riso] Para a Universidade de São Paulo, 

isso aí era o fim, entendeu? 

H.B. – Uma rejeição imperdoável, não é?  

S.M. – Imperdoável. Porque ele tinha horror à coisa... O negócio da reunião de 

departamento... Ele tinha horror àquilo. 

H.B. – E como vocês se reuniram para o IDESP, por exemplo? Que foi onde você investiu 

mais. 

S.M. – Mas nós tínhamos, lá, uma divisão do trabalho muito clara. Porque eu não era 

cientista político e eu, quando... Fundamos. Aí, aquilo foi se arrastando; eu fui fazendo uma 

coisinha sobre política cultural, mas nada que estava me envolvendo muito. E, aí, eu disse para 

ele: “Olha, ou eu tenho um projeto grande que eu vou responder, ou eu saio. Porque eu não vou 

fazer pesquisa eleitoral porque eu não tenho interesse.” E, aí, apareceu a possibilidade da 

História das Ciências Sociais. Aí, ele disse: “Isso é o projeto que você pode fazer porque isso 

que te interessa”.  

H.B. – Mas apareceu como? 

S.M. – Apareceu porque nos apareceu a possibilidade de ter o apoio da FINEP para um 

projeto grande. Então, tínhamos que ter um projeto grande. E aí, na discussão nossa, eu disse: 

“Vocês já têm toda a Ford, toda a pesquisa eleitoral, o negócio do judiciário, como é que... 

Agora, a FINEP, nós temos que ter outra linha.” Eles concordaram e aí formulamos a História 

das Ciências Sociais. Só que teve um negócio, que foi o momento em que eu tive um infarto 

na França. Foi aprovado, ia começar e eu tive um infarto. Então ele teve que assumir o projeto 

por três meses enquanto eu estava na França, antes de voltar. Mas, depois que eu cheguei, eu 

assumi e toquei. 

H.B. – Mas a Ford financiou o início do IDESP? Como é que a Ford entra no IDESP? 

S.M. – Desde o início, a Ford está no IDESP. A Ford demora para dar o grant, ao IDESP, 

para a compra da casa. Certo?  Ela deu um grant para o CEBRAP enorme, o maior de todos; o 

menor para o CEDEC; e nós demoramos... Eu só consegui o grant quando eu fiz aqui, na GV, 

a comemoração dos 30 anos. Ali, nós conseguimos o grant. Naquela altura, só ali, nós 

conseguimos o grant para comprar a casa. Foi um milhão de dólares, ou uma coisa assim. Nós 

tivemos um grant grande.  

H.B. – Esse é um pedaço da entrevista em que nós estamos, e eu acho que a gente pode 

começar. Quem é que tinha esse contato com a Ford? 
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S.M. – A Joan era a coisa... 

H.B. - Joan Dassin. 

S.M. - Dassin. Era minha amiga pessoal. O Boli tinha todo o contato com a Fundação. O 

Boli tinha colaborado com um cara – eu não estou me lembrando do nome dele – que foi o 

representante da Ford, aqui, durante o período da ditadura. O Boli trabalhou com ele e ajudou 

ele. Nós tínhamos o acesso total. Qualquer coisa que... Eu era o secretário executivo da 

ANPOCS... Peter Fry, depois, foi no lugar da Joan. Era tudo pelo telefone. “Peter, precisamos 

de 30.000 dólares.” “É amanhã. Está na conta.” Era assim, não tinha nem um pouco de 

dificuldade. 

H.B. – Nós temos uma lista de todas as doações que a Ford fez ao IDESP, e eu diria que 

todas, praticamente, muito centradas na área de Ciência Política e de pesquisa eleitoral. 

S.M. – Totalmente. Judiciário. 

 H.B. - Era um momento importante. Judiciário, democratização, transição e tudo isso. 

Então, você acha que havia... Esse primeiro interesse, era um interesse em política mesmo? 

S.M. – Bom. Eu acho que eles criaram a demanda e o dinheiro para os temas que eles 

queriam que fosse investido. Quer dizer, demografia; problema feminista; democracia 

participativa; governança; eleições: isso era a agenda da Ford para as Ciências Sociais. Eu 

estudei a Fundação. Você lê os documentos e está tudo lá. Então, quer dizer, o IDESP, quando 

ele se formou, o Boli estava entrando num nicho que ele sabia que ele podia garfar um tutu, 

uma grana. O meu assunto não interessava o mínimo à Ford. Totalmente fora. Por isso que, 

quando aparece essa oportunidade da FINEP, eu falei: “Olha, ou a gente... Aqui tem uma 

oportunidade de diversificar o IDESP ou, senão, aqui é só Ciência Política. Nunca vai ter 

Sociologia”.  

H.B. –o IDESP – para pegar o exemplo desse instituto contra o qual a universidade tinha 

resistência... O fato da Fundação Ford apoiar esses institutos, complicava mais? Aumentava a 

resistência? 

S.M. – Vamos dizer assim: eu acho que era um momento de muita competição; de uma 

nova definição do trabalho intelectual em Ciências Sociais; de um novo modelo de excelência 

do que era um cientista social; de um novo modelo do que era o autor, em Ciências Sociais. Eu 

acho que havia uma competição feroz. Esse negócio, quer dizer, você confronta o que a minha 

geração estava fazendo com o que o pessoal que tinha ficado na USP e continuava defendendo, 

é chocante. O filho da Irene Cardoso, que foi meu orientando – Rubens Keinert – e fez sobre a 
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Sociologia e a ciência nesse período da minha geração, fez uma tese notável onde ele mostra 

tudo isso, entendeu? Quer dizer, ele mostra como que é o embate de representações sobre tudo 

que... Formas de financiamento; formas autorais; temáticas. Quer dizer, ele tem um capítulo 

onde ele começa: o que eles liam? Elisa Reis, Sérgio Miceli, e tal. Liam o quê? Barrington 

Moore entendeu? Quer dizer, nós tínhamos um universo de referência. Quer dizer, é o universo 

temático. Todos queriam explicar o quê? Queriam explicar uma formação do Brasil. Tinha uma 

concepção. Então, eu acho que... E, depois, eu acho que a minha geração teve essa vantagem, 

esse privilégio de que tudo estava para fazer, não é, Helena? Não é dizer... Eu não estou 

querendo diminuir nada do mérito da gente. Não é que foi tudo dado de bandeja. Não é assim, 

mas foi mais fácil. O pessoal, hoje, enfrenta uma competição muito maior. 

H.B. – Mas eu vou voltar à pergunta, porque esse era um momento, também, de uma 

certa radicalização política, não é? Então... 

S.M. – Mas, também, de abertura. 

H.B. – Pois é. Então, era uma transição, mas uma transição ainda muito carregada de uma 

crítica, de uma concepção e de um antiamericanismo. Então, como era isso? Ser um instituto 

separado da universidade era um problema – do ponto de vista da universidade – e, ainda assim, 

sustentado ou grandemente sustentado por uma fundação americana. 

S.M. – Mas era uma coisa complicada, porque não era só a Fundação Ford que sustentava. 

H.B. – A FINEP também já doou? 

S.M. – A FINEP estava e dava muito mais dinheiro. A FINEP, na verdade, sustentava os 

três institutos. Então era uma situação onde você tinha um regime autoritário que sustentava, 

através das suas redes de financiamento, a ciência social. Era uma situação muito dilacerante. 

Através de Mário Machado, de todos os filhos de generais que ocupavam lugares estratégicos 

nas agências, as Ciências Sociais eram financiadas. Era uma coisa institucional impensável, na 

Argentina e no Chile, o que aconteceu no Brasil. E aí, Helena, você é meio levado de roldão – 

você não controla todas essas coisas. Isso é fora de você, não é? São condições objetivas que 

se põe. Nós tínhamos uma obsessão, uma verdadeira fixação, porque o nosso problema era 

sempre conseguir a renovação dos dinheiros. São estruturas caras de manter. 

H.B. – E os 30 anos da Ford, por que você foi escolhido por eles? 

S.M. – Porque a Joan era muito minha amiga. Ela ligou para mim e perguntou: “Nós 

queremos um seminário que discuta a história da Fundação no Brasil. Como você trabalhou 

sobre intelectuais e tudo, isso seria uma coisa que você faria melhor do que se nós contratarmos 
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alguém para fazer uma coisa promocional sobre a Fundação. Eu não quero uma coisa só 

promocional. Eu quero que alguém faça uma análise sobre a história da Fundação.” Aí eu topei, 

porque era uma coisa que eu não precisaria só ficar badalando e dizendo: “Oh, a Fundação é...” 

Certo? 

H.B. – Quer dizer, num certo sentido, o projeto das Ciências Sociais da FINEP te 

alimentou muito fortemente para ali. 

S.M. – Totalmente. Antes dela me chamar, ela tinha feito uma outra mediação, porque 

tinha havido... Ela, como representante da Ford, teve um acento no Social Science Research 

Council, em Nova Iorque; e, lá, foi montado um projeto de International College Relations, 

que envolvia a América Latina – e ela me botou no projeto. Eu fiz o Brasil, que é esse negócio 

da Desilusão Americana. Então, era o John Coatsworth, que hoje dirige Harvard – a parte de 

História –, e que estava em Chicago. A primeira coisa, ela me chamou para isso e, aí, eu fiz a 

parte do Brasil. Então, pouco tempo depois, ela disse: “Agora vamos fazer o negócio da 

Fundação”. 

H.B. – Mas você já estava com as Ciências Sociais da FINEP? 

S.M. – Já. As ciências sociais da FINEP durou seis anos, o projeto. 

H.B. – A nave mãe foi esse da FINEP?  

S.M. – É, foi esse. foi.  

H.B. - Dali é que a Ford...  

S.M. – É. A Ford e a Desilusão Americana são subprodutos das Ciências Sociais.  

 

[INTERRUPÇÃO DE GRAVAÇÃO] 

 

H.B. – Sérgio, essa ênfase, digamos metodológica que a Ford sempre valorizou – uma 

tradição mesmo de fazer ciência social fundamentada empiricamente – isso, também, era ponto 

de discussão entre os intelectuais? Quer dizer, de universidade. 

S.M. – Não. Porque, eu acho assim, a maioria das pessoas que eles financiavam eram 

cientistas sociais que tinham feito o doutorado nos Estados Unidos, que estavam 

completamente aclimatados. É o Boli, isso. Bolí,  Vilmar, Simon... Quer dizer, eles voltaram 

completamente compenetrados de que isso era o certo. Eu já não tive essa formação, eu tive 

uma formação diferente, porque eu tive uma formação mais europeizante, digamos assim. Mas 

eu percebia claramente. Para a Ford, isso era sopa no mel, porque... Qual era o universo? Como 
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é que as coisas funcionam na Ford? Quer dizer, você faz o pedido. Quando eles têm dúvida, na 

época, eles vão lá para os consultores deles. Eles pegavam os consultores que tinham sido 

professores deles. Então... Eles são ótimos. [riso] 

H.B. – Não. Mas das instituições que recebiam os grants, eu não tenho... Não é isso. A 

resistência da comunidade universitária, por exemplo.  

S.M. – Ah, isso tinha o tempo todo.  

H.B. - Isso pesava mais? 

S.M. - Não pesava muito não, porque a gente tinha... Era muito trabalho nessas 

instituições. A gente era muito ocupado. Tinha, assim, uma futricaiada, mas não... Mas a gente 

percebia que tinha, também, muita inveja. Você entendeu? Era uma coisa mais complicada do 

que, simplesmente, a crítica. A crítica tinha muito de mágoa, de ressentimento, de gente... Eu 

achava assim: essas pessoas estão reclamando porque, também, ficaram um pouco para trás, 

entendeu? Porque agora tem que ter uma outra organização, a pesquisa. Como é que fazia 

História das Ciências Sociais? Tinham quinze pessoas, Helena. Era enorme, aquilo. Só a 

administração daquele negócio... Isso não dá para fazer com uma coisinha de 2.000 reais. 

Levantamento das revistas... Tudo. Nós fizemos as entrevistas, mais de trinta entrevistas, com 

todo o mundo, entendeu? Não dava. Isso não era uma coisa possível na universidade. Então, a 

reação da universidade, que a gente começou a perceber na História das Ciências Sociais, é 

que o pessoal da universidade queria entrar na pesquisa. Como a universidade... Nós trouxemos 

muita gente de Campinas para dentro da pesquisa, e mesmo da USP. Porque a Arminda, que 

estava na GV e estava na coisa, foi contratada pela USP. Durante a pesquisa, eu fui chamado 

para USP. Porque não tinha acabado a História das Ciências Sociais, em 1988. Estava rolando. 

H.B. – E você combinou um tempo de IDESP e USP. 

S.M. – Não... IDESP e USP era possível, certo? 

H.B. – Você ficou um tempo vivendo... 

S.M. – Um tempo. Foi o período em que eu era diretor. Mas, depois não, porque, em 

1980 e... Quando é que foi? Em 1994, não é? Eu já era titular, era diretor do IDESP e eu fui 

chamado pelo reitor para dirigir a editora da universidade. Eu tive que sair. Aí Boli não queria, 

queria que eu continuasse assinando e tudo. Eu disse: “Não dá. Eu não consigo o dia inteiro na 

universidade e aqui. Então, eu posso assinar, mas alguém tem que assumir o IDESP.” Aí a Teca 

assumiu, de fato, porque não tinha... Então, eu fiquei cinco anos. 

H.B. – Teca é a Maria Teresa Sampaio.  
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S.M. – É. Eu fiquei cinco anos dirigindo. Saí em 1999, não é? Aí, fui selecionado par ao 

negócio de Stanford, em 2000. Então, em 2001, eu tinha que sair de novo. Aí, quando eu disse 

para o Boli; “Eu vou sair de novo. Eu vou ficar um ano fora.” Ele disse: “Não. Eu acho que 

está na hora da gente fechar. Porque você está completamente no negócio da tua carreira; a 

Teca com esse negócio do Judiciário; e eu não estou mais interessado na universidade. Então, 

o que nós vamos fazer?” Eu digo: “Ótimo.” Era um momento em que nós tínhamos muito 

dinheiro, que era o único momento em que se podia fechar. Porque, só para pagar os 

funcionários e tudo que se devia, era uma maluquice. 

H.B. – Fechar direito, não é? 

S.M. – Aí, quando eu estava em Stanford – naquele ano em que eu estava em Stanford – 

ele e a Teca cuidaram de tudo para ir fechando.  

H.B. – A gente podia agora, Sérgio, fazer uma avaliação sua, porque você tem uma 

passagem grande por centros internacionais importantes. Então, se você tivesse que fazer uma 

avaliação, como foi isso, porque você esteve na França, nos Estados Unidos, em vários 

lugares... Enfim. 

S.M. – Nos Estados Unidos, em geral, eu estive dando aula, não é? É uma situação um 

pouco diferente porque, em termos da minha formação, eu acho que a coisa, no exterior, mais 

importante foi a experiência no centro de sociologia europeia com o Bourdieu. Isso foi 

importante porque foi no mesmo momento em que estava começando a revista, o Actes de la 

Recherche. Eu assisti toda a criação disso. Eu assisti toda a fermentação e o amadurecimento 

do grupo de auxiliares mais próximos – o pessoal da minha idade, da minha geração, muitos 

dos quais foram brigando com ele ao longo porque o sistema francês tem essa coisa de que 

cada um que não consegue o posto atribui a derrota não a si mesmo, mas ao fato de que o 

orientador não teve força suficiente, porque é um sistema patronal terrível. Então aquilo só cria 

mágoa e ressentimento. É um sistema muito complicado, muito perverso. E eu acho, quer 

dizer... As pessoas sempre dizem: “Ah, você está sempre defendendo o Bourdieu.” Não é o 

problema de defender o Bourdieu, é que ele não era nem melhor e nem pior que os outros 

patrões. Só que ele não conseguia fazer tudo que os assistentes queriam que ele conseguisse. 

Às vezes, ele conseguia; às vezes, ele não conseguia. Quer dizer, então eu acho que essa 

experiência – como ele não estava famosão e tinha tempos orientando... Nós tínhamos dois 

seminários; o curso que ele dava, normal, que era aberto, mas com todos os orientandos. Mas 

ele tinha um negócio só para os orientandos e os pesquisadores, na École Normale, toda a 
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semana, aonde vinham os convidados estrangeiros. Convidados eram: Ringer, Thompson... Era 

gente desse calibre.  

H.B. – Que vinha e passava o quê? 

S.M. – Nós líamos o livro, ou texto que eles estavam fazendo... [INAUDÍVEL]. Esses 

eram os amigos do Bourdieu. Willians. Então, nós líamos; eles vinham lá; nós discutíamos; 

depois, saímos todos juntos para beber, comer, e jantar. Mas era uma atividade... Era uma 

formação grande. Ele, por exemplo, obrigava... Para mim, ele me obrigou a ler tudo de História 

da Arte. Ele disse: “Como é que você vai trabalhar com o negócio de cultura sem entender a 

História da Arte?” Eu acho que foi um momento de formação muito decisivo – esses dois anos 

e meio em que eu fiquei lá. Porque eu já levei muito material. Eu, na verdade, fiquei lendo 

outras coisas. Quando escrevi a tese e quando eu voltei para o Brasil, entendeu? Porque tinha 

que levantar mais material. E eu acho que, também, foi interessante do ponto de vista 

intelectual, porque eu estava lá, mas o meu material era daqui. Aquela teoria tinha sido feita 

com o material de lá. Então, como é que eu ia pensar com aquela teoria e o material daqui? 

Quer dizer, teve determinado momento em que eu falei para ele, falei para os assistentes: “Olha, 

eu fiz um primeiro texto que tem essas coisas.” O negócio dos primos pobres, da feminização. 

Aí, eles falaram: “Mas isso não tem nada nos trabalhos dele. Ele não vai gostar disso não.” Aí, 

eu disse: “Não, mas isso é o que tem no meu material e eu vou mostrar para ele. Se ele não 

gostar...” E ele disse para mim: “Olha, eu acho que você está certo. Você está obedecendo ao 

teu material. Você não tem que fazer aplicação mecânica.” E, na verdade, não tem. Se você ler 

a tese, não se fala de conceito. Eu não fico fazendo doutrinação de conceito, entendeu? Porque 

tinha um desafio de que o meu material não era material francês. Eu até me lembro, na defesa, 

o Marin fez uma pergunta para mim, porque eu disse para ele que estava ferrado. Ele disse: 

“Mas se você tivesse que comparar a situação na intelligentsia francesa com a brasileira, como 

você faria?” Aí, eu disse para ele: “Não dá para eu te responder isso porque isso é outra tese, é 

outra vida. Mais vinte anos de trabalho, entendeu?” Então, eu acho que essa experiência 

intelectual de formação, para mim, foi decisiva. Porque, Helena, eu estava exposto a umas 

cabeças e à obras muito desafiantes e muito instigantes. Além da dele, porque ele era uma 

pessoa muito instigante. Porque, o curso dele, nunca era um curso... Ele não é um professor 

quadrado. Ele só fala no que ele está escrevendo, do que ele está produzindo. Ele só falava do 

que ele estava escrevendo. Não importa mais nada, certo? Então era muito criativa, a aula, 

porque nós podíamos entrar. Porque era uma discussão sobre a pesquisa dele. E tinha um 
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grupo... Quer dizer, era uma situação peculiar porque os orientandos, que eram poucos, nós 

todos tínhamos um lugar no centro. O que é uma coisa muito peculiar. Eu tinha um lugar quase, 

praticamente, ao lado da sala dele. Quer dizer que, o tempo todo, nós tínhamos uma 

sociabilidade... Nós almoçávamos juntos. Todos os dias eu ia para lá. 

H.B. – Isso ainda é assim, ou não? 

S.M. – Não, porque mudou muito. Primeiro, os centros foram desmontados e reagrupados 

por causa da lógica, lá, da política francesa. Não, é assim, do ponto de vista. Quer dizer, não 

há lugar para os estudantes. Isso não existe mais. Quer dizer, todo mundo está confinado em 

espaços mínimos. Eles têm uma sociabilidade entre os pesquisadores, mas esse momento de 

criação, em que ele estava conseguindo muitos recursos e o centro tinha muito dinheiro, ele 

tinha muito prestígio, ele estava em ascensão. Quer dizer, coincidiu tudo isso. 

H.B. – Então, mas esse momento especialíssimo que você viveu foi, também, um 

momento especialíssimo na relação do Bourdieu com os estudantes?  

S.M. – Foi. 

H.B. - Isso também terminou com ele? 

S.M. – Porque ele tinha um tempo. Por exemplo, em relação a mim... Coisas que eu 

sempre conto porque eu acho que é uma coisa que, depois, nunca mais ele podia fazer, porque 

ele não tinha tempo. Ele levava um texto que eu tinha escrito, ou um capítulo; no dia seguinte, 

às seis e meia, ele já ligava, de manhã, cedinho, tocava o telefone, porque ele acordava cedo. 

Ele dizia: “Olha, então, você hoje vai chegar lá que horas? Eu tenho uma porção de coisas para 

te falar.” Nunca mais isso foi possível. Essa tese... Quer dizer, esse trabalho e esse 

acompanhamento. Quando eu resolvi voltar, porque era para eu ficar três anos. Quando foi dois 

anos e tanto, o meu casamento embananou e eu disse que eu queria voltar. Ele disse: “Não, 

então, a sua mulher vai e volta com os filhos. Você vai ficar aqui uns meses, porque você vai 

fazer um texto para fechar sua experiência aqui.” Que foi o Poder, Sexo e Letras. Ele disse: 

“Você não vai embora sem escrever um texto; e esse texto nós vamos publicar na revista.” Os 

assistentes foram completamente contra ele. “Você é maluco. Ele tem que voltar. Como é que 

ele vai escrever, em francês, um texto com um material que não é...” Ele disse: “Não, porque 

ele vai testar a tese dele num outro grupo que não é o grupo dele.” Aí, eu tive que me impor a 

estudar aqueles anatolianos que eu não conhecia direito, porque ele achou que eu tinha que 

fazer um teste, entendeu? Então, isso tudo, eu acho que foi, intelectualmente, muito... E era um 

calendário. Eu tinha seis meses a mais para ficar para fazer o que ele queria que eu fizesse. 
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Aívoltei. Fui, em 1974, e voltei em 1976. Quase 1976. E aí, fiquei mais dois anos, até 1978. A 

tese pronta; e fiquei o ano inteiro de 1978 lá. Defendi em fevereiro aqui e fui embora. E defendi 

em dezembro lá. Agora a coisa, nos Estados Unidos, foi diferente, porque eu dei aula na 

Flórida, em Chicago, e fui bolsista da Rockefeller, em Maryland – em Washington. Mas todas 

essas situações eram diferentes, porque eu já era mais velho. Em Chicago e na Flórida, eu 

estava dando aula – que era puxadíssimo. E não tinha essa mesma sociabilidade. A coisa mais 

interessante que eu tive... 

H.B. – É uma cultura é diferente. 

S.M. – Diferente. Nos Estados Unidos, uma experiência internacional – já mais velho – 

importante, do ponto de vista da formação, foi o período de Stanford – no centro de estudos 

avançados. Isso foi bacana. Tinha a coincidência porque estava eu; João Reis; a Manuela. 

H.B. – Na Bolívar House? 

S.M. – Não. Nós estávamos no Centro de Estudos Avançados, em Behavioral Sciences, 

no CASBS. Bolívar House, era o negócio do Centro Latino Americano. A Alba estava, nessa 

época, no Bolivar House. Então, nós tínhamos... Além desse, eram q45 escolas do mundo 

inteiro. Um ano inteiro convivendo... Cada um com o seu escritório particular, em cima da 

montanha, olhando a... Aquilo foi bárbaro! Com acesso à biblioteca; cada semana tinha um 

seminário. Nossa! Aquilo foi bacana. 

H.B. – Como é que você definiria a cultura americana universitária e a francesa? Você 

teve uma experiência interessante nas duas. 

S.M. – Eu acho que a coisa americana, vamos dizer assim... É que eu não tive formação 

lá, entendeu Helena? Então é muito... Eu vou te dizer da minha reação, assim... Por exemplo, 

lá em Stanford, a cada semana um professor fazia uma exposição da sua pesquisa para os 

outros, sabe? Todos aqueles, os poucos que tinham uma formação mais europeia, eles... Um 

problema importante na exposição deles, era a história do problema. Para os americanos, isso 

não existe. A história do problema não existe. Porque eles acham que eles têm uma coisa, um 

[INAUDÍVEL], entendeu? Porque eles têm uma definição de objeto, então: a sociologia da 

família; a mulher negra; e num sei o quê. Quer dizer, eles têm... São pesquisas empíricas tão 

focadas, que o problema... Eu nunca me esqueço de um cara que é da sociologia econômica, e 

que fez uma apresentação mais teórica – um sueco – com muito Weber. Os americanos quase 

tiveram um ataque, porque aquilo era uma coisa... Por que estava se escutando... [risos] 

Enquanto que na coisa europeia, não. A dimensão histórica e intelectual é importante na coisa 
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europeia, entendeu? E, para mim, era chocante isso nos Estados Unidos. Como eu fazia isso, 

então, eu achava impressionante como que isso não era cogitado, entendeu?  

H.B. – Sérgio, mas aí você volta para a o Brasil, e você está no magistério há um tempo 

importante. 

S.M. – Eu já podia me aposentar desde 2003B. 

H.B. – Como é que essa formação sua com o Bourdieu, na França, interferiu na sua forma 

de exercer o magistério aqui? Você acha que guarda algum... Eu queria te ouvir sobre isso. 

S.M. – Eu acho que teve muita importância. Bom, primeiro esse negócio que sempre... 

Eu aprendi esse negócio que o magistério fica mais interessante se ele é ligado ao teu trabalho. 

Então, por exemplo, eu dou o curso de teoria sociológica para o doutorado; já dei teoria 

sociológica contemporânea na graduação – porque eu não dou aula na graduação há muitos 

anos. Eu dou o meu curso de sociologia da cultura, dos intelectuais, das ciências sociais e tudo. 

Mas, sempre que eu dou, tem a ver com o meu trabalho. O meu trabalho está presente, 

entendeu? E o meu trabalho está presente na formulação, do início ao fim. Eu não sei dizer 

como é que isso se faz, mas o problema é que se faz assim; e eu só tenho interesse se é assim. 

Quer dizer, eu não sei, assim... Quer dizer, eu vejo que colegas meus que: “Não. Vamos 

organizar uma bibliografia.” Eu não sei o que é isso. Eu não sei fazer isso. Que dizer, por 

exemplo, eu vou dar teoria sociológica: eu identifico dois ou três autores que eu estou 

interessado e trabalhando, e que são autores... Quer dizer, Elias, Bourdieu... Entendeu? É em 

torno disso que isso tem a ver com o meu trabalho. Mas eu selecionar um autor que não tenha 

a ver com o meu trabalho, eu acho difícil. Eu tenho uma dificuldade. 

H.B. – E isso é possível na universidade? Ou isso cria uma discrepância? Porque você 

tem um cardápio do que precisa ensinar.  

S.M. – É, uma formação que precisa ensinar. 

H.B. - Isso é fonte de tensão ou não? 

S.M. – Não, na USP não é não.  

H.B. – E como é a sua relação... 

S.M. – Não. Na USP, os alunos reagem quando os professores só querem falar das suas 

pesquisas. Na História tem muito isso. A pessoa está fazendo o clero no Ceará, em Sobral, aí 

quer dar um curso sobre o clero de Sobral. [riso] Aí, os alunos ficam putos. Eles não gostam. 

H.B. – Então, o que você está dizendo é outra coisa.  

S.M. – É outra coisa. 
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H.B. - É um campo de pesquisa... 

S.M. – É, que tem e está presente na formulação, mas não é que eu estou dando a minha 

pesquisa. Eu não faço como o Bourdieu faz porque os alunos reagiriam, entendeu?  

H.B. – Ele falava do campo dele mesmo? 

S.M. – Ele falava do que ele estava escrevendo. O que ele tinha escrito na semana 

anterior, 50 páginas. Era isso, o tema. Era isso que se discutia. 

H.B. – Então, você me dá a leitura dele depois. 

S.M. – [riso] Era disso que se tratava. 

H.B. – E a sua atividade de orientação?  

S.M. – Mas o quê? 

H.B – Como é a sua relação com os seus estudantes? 

S.M. – Ah, varia muito em função de como eles são, não é, Helena? Porque eles são... 

Você já orientou, você sabe como que é. Quer dizer, tem uns caras que estão meio prontos e 

que dá mais gosto. Eu acho o seguinte: tem um grupo de estudantes que vem para você e que 

são, mais ou menos, pessoas para as quais você é um modelo, entendeu? Intelectual e uma 

referência. Isso facilita a relação, enormemente, porque tem uma sintonia aí. Eu já tive muitos 

orientandos assim. Desde Fernando Pinheiro; desse que eu falei do negócio da Sociologia... 

Quer dizer, eu acho que são pessoas que têm uma sintonia com o teu trabalho, conhecem tudo 

e estão querendo trabalhar ali. Isso é mais fácil. Agora, tem pessoas que têm uma relação mais 

instrumental. Por exemplo, eu já tive professores de faculdades federais – de universidades 

federais – que fizeram tese comigo e que querem fazer uma tese, certo? Mas não tem boa 

formação. A gente obriga a fazer cursos de adaptação e tudo, mas a coisa não... Tem um caso 

que eu acho que foi bem sucedido. Os outros... Acho que depende de como que é... Em geral, 

eu acho que a relação é melhor quando... Por exemplo, eu tive gente que foi meu aluno na 

graduação, entrou no mestrado e fez doutorado. Quer dizer, que, mais ou menos, acompanhou 

tudo, entendeu? Aí, eu acho que funciona melhor. Porque, na vida, intelectual tem que ter uma 

coisa de sintonia e de empatia, senão é difícil. Não é que eu estou dizendo que tem que ser 

discípulo, certo? Mas tem que ter um diálogo até para se criticar; para te enfrentar; para 

discordar... Não há problema. Mas eu acho que o trabalho fica mais denso e mais trabalhado. 

Então, não sei, vamos dizer assim: 70% de experiências que, eu acho, são bacanas e 30% que, 

eu acho, são meio duras de levar até o final. Então, eu não tenho uma visão paradisíaca, porque 

eu já orientei muita gente, não é? 
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H.B. – De qualquer maneira, 70% não é um índice pequeno, não é? 

S.M. – [risos] Mas, também, porque eu acho que tem uns que eu acabo expulsando... É 

uma coisa que eu digo: “Não dá. Não vai dar”.  

H.B. – Você acha, Sérgio, que o crescimento e a proliferação dos programas de pós-

graduação, que, naturalmente, acompanham uma exigência de titulação dos estudantes para 

qualquer atividade, não é? Hoje tem que ser doutor. É muito diferente da nossa geração. Você 

tem toda a razão, quando disse que foi mais fácil para a gente. Quando a gente se formava, já 

tinham duas ou três ofertas de lugares para trabalhar, porque não tinha gente titulada para isso. 

Você acha que isso complicou essa formação mais ideal, digamos? Porque as pessoas podem, 

de fato, precisar mesmo do título e, aí, podem não ter essa... 

S.M. – Elas, de fato, precisam do título. O problema é de que... Assim: você... Hoje, é 

mais competitivo; é mais difícil; mas não dá para você ser um cientista social profissional sem 

ter uma formação básica bem definida, não é? Em teoria contemporânea, em teoria clássica. 

Na parte da tua monografia e na tua área temática. Você tem que... Como é que uma pessoa 

pode se tornar sociólogo da cultura sem, jamais, ler nada sobre sociologia da cultura. Isso é 

impensável, certo? Então, quer dizer, eu acho que aí eles têm dificuldades, mas eles têm que 

esgrimir essas dificuldades, porque não há saída para isso. Não tem como fazer uma sociologia 

da vida intelectual sem nunca ter lido história intelectual. É impossível. Frequentemente, eu 

participo da banca de seleção do doutorado e do mestrado, e eu vejo projetos e digo para as 

pessoas: “Mas por que ela escreveu sobre esse negócio? Você está querendo trabalhar sobre 

um objeto que você não conhece nada das monografias básicas. Tem que estudar a monografia. 

Com quem que você vai dialogar?” Não é má vontade, certo? É que... 

H.B. – Não começou.  

S.M. – [riso] 

H.B. – Nós temos aqui uma lista importante das revistas que você participou como editor. 

Além da experiência importante, também, que você passou muito rápido, da editora da 

universidade. Eu gostaria de te ouvir um pouco sobre isso. Como é ser um intelectual e 

participar desse processo? 

S.M. – Eu sempre tive um fascínio pela coisa editorial – um verdadeiro fascínio. Eu acho 

que, vamos dizer, foram experiências muito diferentes. Quer dizer, eu dirigi a revista da 

Fundação, numa época em que era muito desafiante, porque era um momento de fechamento 

político e a gente conseguiu encaixar artigo que fazia uma discussão sobre distribuição de 
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renda; campesinato; associações sindicais. Então, eu consegui trazer para a revista um debate 

intelectual que tinha um tingimento político claro. Isso eu acho que foi uma bela experiência, 

sobretudo o debate distribuição de renda no Brasil. Eu acho que foi notável. Foi muito bacana. 

Mas isso foi um período, certo? Depois, eu tive uma experiência interessante na Editora 

Perspectiva, porque eu fui chamado para ajudar no conselho e a dar sugestões. Foi quando eu 

fiz a antologia do Bourdieu; organizei a antologia do Mauss... Quer dizer, propus uma série de 

livros para serem traduzidos. E essa experiência foi interessante, porque eu era muito mais 

jovem do que a maioria das pessoas do conselho – que era a Anatol Rosenfeld...  Eram pessoas 

de outra geração. Então, era uma espécie de curumim, uma espécie de... Uma esperança. Então, 

como foi uma ação e desafio, foi bacana. O negócio da editora já foi um projeto muito mais 

ambicioso. Porque, na editora, eu quis convertê-la numa espécie de, sei lá, projeto intelectual 

ambicioso. Produzir; traduzir clássicos que nunca tinham saído; fiz uma coleção sobre a 

América Latina; uma coleção de perfis de artistas brasileiros. Quer dizer, eu abri uma porção 

de frentes. Tinha uma relação notável com o reitor. Ele queria que a editora fizesse coisas e 

aparecesse, e dava todos os recursos. Então, foi uma experiência, que eu acho impossível se 

repetir na minha vida. Nunca mais eu vou ter essa experiência, de encontrar um reitor que passa 

por cima de toda a presilha burocrático-orçamentária da universidade e diz que, se quiser fazer, 

você faz. Era notável, não? Tudo que eu queria comprar, eu podia comprar. Comprava os 

direitos estrangeiros que eu queria. Quer dizer, foi... Eu acho que consegui fazer um programa 

bacana e muita coisa interessante. 

H.B. – E a sua saída alterou? 

S.M. – A minha saída alterou completamente, mas não por causa da minha saída. Porque 

todos os reitores seguintes não quiseram mais que a editora tivesse essa centralidade na 

universidade. Então, a editora definhou, entendeu? Quer dizer, ela continua publicando. Na 

verdade, ela republica muitas coisas antigas, mas os reitores não dão dinheiro e não dão recurso, 

então não tem como andar. É uma pena, o que está acontecendo na universidade. Quer dizer, a 

editora faz livros lindos que não tem distribuição. Quer dizer, que não tem comercialização e 

não tem um esquema, entendeu?  

H.B. – Sérgio, você é um sociólogo muito identificado com a sociologia da cultura e na 

sociologia dos intelectuais. Talvez seja o sociólogo brasileiro mais notável, no sentido de ser 

reconhecido mesmo... 

S.M. – Notável, eu já gostei.  
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H.B. – Sim. Se nota mesmo, não é? [risos] Literalmente. E, tanto no que publicou quanto 

entrevistas públicas que dá, você toca num tema que é sempre muito delicado, desse campo da 

sociologia da cultura, que é a relação dos intelectuais com a política; dos intelectuais com a 

vida pública; dos intelectuais com o poder. Então, eu gostaria que você nos falasse um pouco, 

primeiro da importância ainda para você, hoje, desse campo da sociologia da cultura e, dentro 

dele, dessa relação dos intelectuais com o poder. Esse é um projeto que a gente fala muito para 

os estudantes e tal. É uma avaliação importante. 

S.M. – Eu não sei. Eu acho que, assim... O negócio da sociologia da cultura, quer dizer, 

eu já trabalhei com muitos objetos da sociologia da cultura e eu não vejo mais tempo de mudar 

de área, de temática. Vai ser sempre alguma coisa nessa área. Agora, sobre esse tópico aí, que 

eu acho que é muito sensível, não só entre os colegas, mas também no jornalismo, repercussão 

na mídia, etc. Eu vou responder de uma maneira um pouco decepcionante. Assim, eu acho que 

as pessoas se interessam, nessa relação, pelo o que eu acho que é menos importante na relação. 

Porque elas se interessam, nessa relação, como se fosse necessário fazer uma espécie de 

denuncismo do envolvimento dos intelectuais pelo regime político, uma ideologia, por um 

partido, por um mentor político, seja o que for, certo? Quando eu acho que o problema não está 

nisso. O problema está no fato de que se nós não recuperarmos quais são as condições sociais 

de possibilidades da vida intelectual, como é que nós vamos atinar para alguma coisa? Esse é 

o ponto! Quer dizer, qual foi a reação, quando a minha tese foi publicada, no jornalismo? Era 

comemorada, celebrada, porque era como se eu tivesse feito uma denúncia, certo? 

H.B. – Os intelectuais que se prostituíram? 

S.M. – Olha só esses daqui, Drummond... O problema não é esse, o problema do 

Drummond, certo? Nem o problema desse, ou daquele. O problema é o problema mais 

estrutural de fazer a pergunta: quais as condições sociais de emergência da vida intelectual, no 

país, nesse momento? Querem discutir sobre isso? Mas as pessoas não estão interessadas nisso. 

As pessoas querem respostas conjunturais e tópicas que, aparentemente, politizam o tema, mas, 

na verdade, desociologizam. E eu acho que é menos interessante. 

H.B. – Então deixa eu ver se te entendi. 

S.M. – [riso] Entendeu? Eu respondi de uma maneira um pouco decepcionante, não é? 

H.B. – Não. É porque eu acho que esse é um ponto importante num projeto de trajetórias 

de cientistas sociais. Porque, imagine que vivemos um contexto de cada vez mais de 

especialização, e a vida social e política também passa por isso, os intelectuais, em princípio, 
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são pessoas, ou segmentos, que mergulham em certas frentes. Então, é quase um 

constrangimento serem ouvidos na hora de uma definição de política, que tem que ter um 

embasamento que, muitas vezes, os políticos não têm. Então, será sempre uma relação plausível 

ou, pelo menos, solicitada por esta razão. Você tem uma complexidade do que vai se definir e 

tem um grupo que, de alguma maneira, tem um saber acumulado sobre isso. O problema, então, 

não é que esses intelectuais participem nestas definições, o problema é quando e quanto 

intelectuais outros têm espaço livre de pesquisa e de desenvolvimento da ciência, é isso? 

S.M. – Não. Eu acho que é assim... Vamos ver se, de novo, eu vou mais responder de 

forma um pouco decepcionante. Eu acho assim: a autonomização crescente da vida intelectual 

e da vida cultural nas sociedades contemporâneas, elas estão caminhando para uma 

especialização pirante, para um aprofundamento temático, quer dizer, isso tudo está 

caminhando no sentido de descolar a atividade intelectual e cultural, em geral, cada vez mais 

desse patrocínio político; ou da mídia; ou da igreja; ou do partido; ou do governo. Isso é 

inexorável. As coisas estão caminhando assim. Bom, mas isso que é inexorável é inexorável 

em termos, porque a vida intelectual nunca poderá ser autônoma. Por quê? Porque ela tem que 

ser financiada de alguma maneira; ela tem que ser subvencionada, que é uma maneira de se 

financiar; ela tem que fazer arregos. Quer dizer, a manutenção e a reprodução da vida 

intelectual depende disso. Então, quer dizer, do exemplo que você deu, todas essas áreas de 

especialização e de formulação de políticas sociais, econômicas, habitacionais – o que for –, 

saúde etc., desenvolvem as suas próprias intelligentsias, não é? Eu acho. Quer dizer, hoje nós 

temos intelligentsia para tudo. Discussão ambiental, intelligentsia ambiental; Feminismo, 

intelligentsia... Tudo nós temos uma... Intelligentsias incrustadas e que estão sempre tentando 

dar uma certa racionalidade à argumentação, e tornar plausível a discussão e a racionalidade 

nesses mundos fechados, que são microcosmos fechados. Quer dizer, a agenda feminista – 

desculpem, eu não estou falando nada contra feminista – é um microcosmo, certo? Quer dizer, 

aquilo ali é uma coisa enlaçada por uma série de crenças. Não é só um problema de que é um 

movimento social. Como todo movimento social, é movimento de crença. Então, desenvolve, 

também, uma ideologia – todos esses microcosmos. Então eu acho que tem aí uma tensão, 

Helena, que é insanável. A tensão é: qual é a lei inexorável weberiana da autonomização? É a 

lei da diferenciação e de uma relativa crescente independência. Só que essa relativa crescente 

independência se dá num contexto de não independência. Porque se dá num contexto de 

amarras, onde a vida intelectual está ancorada. Quer dizer, vamos dar um exemplo da USP: 
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então, uma coisa comum de se ouvir é dizer: “A Universidade de São Paulo também foi muito 

bem-sucedida porque ela nunca teve esses ganchos políticos.” Não é verdade, certo? Quer 

dizer, imagina. A Universidade de São Paulo foi muito bem-sucedida por “N” razões, mas 

pedágio político ela pagou sempre. Então, é uma representação inteiramente paradisíaca e 

boboca, porque não se deu assim. O que você pode dizer, em relação, é que houve, 

crescentemente, uma tentativa, por parte da universidade, de assegurar um nível de terreno de 

operação financeiro que lhe desse mais autonomia. Mais, mas não autonomia, certo? Então, 

quer dizer... E, isso, nós estamos lidando com a instituição cultural brasileira que, 

aparentemente, tem nove por cento do imposto do Estado de São Paulo – da arrecadação –, que 

é uma maluquice. [riso] 

H.B. – Entendi. Eu acho muito interessante porque, no fundo, o que você está dizendo é 

que não é possível essa utopia de um trabalho intelectual independente no mundo moderno. 

S.M. – Não é possível. 

H.B. – Acho que não foi decepcionante. Pelo contrário. 

S.M. – Quer dizer, as pessoas... É legal a pessoa ter... Eu acho bacana uma pessoa achar 

isso. Eu acho bonito, certo? 

H.B. – Mas o intelectual pode ter uma experiência sentida de uma liberdade, mesmo 

nesses condicionamentos.  

S.M. – Vamos dar um exemplo assim, olha: eu tenho alguns amigos arquitetos. Eles se 

acreditam pessoas contempladas por Deus. Porque eles são um pouco artistas. [riso] Eles acham 

que vivem no mundo da lua. É maravilhoso você acreditar nisso. Só que é uma coisa, também, 

de escapismo. É não querer ver as construções em que eles vivem. Quer dizer... 

H.B. – Mas isso é para o sociólogo, Sérgio. Sociólogo é que tem esse constrangimento. 

Eles estão livres disso. [riso] 

S.M. – [riso] Eles estão livres disso. Então, é isso aí. 

H.B. – Sérgio, uma pergunta que a gente sempre faz para os entrevistados, eu acho que 

você já até nos respondeu um pouco. Você, olhando para a sua trajetória, que figuras, que 

professores, que referências intelectuais você destacaria como mais permanentes na sua 

formação? Não é nem uma questão de ser melhor ou pior. Não é isso. Quem... Bourdieu, você 

falou já várias vezes, mas – pode até repetir – mas, enfim, que outras figuras você mencionaria 

como importantes na definição do intelectual que você se tornou? 
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S.M. – Olha, vamos pegar por fase, porque, às vezes, nem são pessoas muito conhecidas, 

mas acabam tendo impacto na sua formação. Eu, quando fui fazer a pós-graduação – a gente 

tinha que fazer cursos teóricos –, e eu fiz vários cursos em Filosofia, porque a gente podia não 

só fazer em Ciências Sociais. Então, eu fiz um curso sobre o jovem Marx com o Ruy Fausto; 

um curso, também sobre Marx – um pedaço –, com o Bento Prado; curso com Janotti. Eu acho 

que o curso, por exemplo, com o Ruy Fausto e com o Bento foi muito decisivo para aprender 

a ler, entendeu? Porque era um negócio de close reading, quer dizer, de você ficar... Ora, nós 

ficamos um semestre inteiro com três capítulos do Marx. Acho que nem três, dois. O outro, 

jovem Marx, alienação nos manuscritos... Quer dizer, aquilo foram meses. Mas ler, aprender a 

ler. Aquilo, eu acho que foi muito importante na minha formação, isso daí. Porque, isso, é uma 

coisa importante na faculdade de Filosofia. Quer dizer, eles têm essa tradição do seminário e 

da leitura dos alunos. Cada semana, um de nós preparava um pedaço do texto, que, às vezes, 

eram dois parágrafos que nós tínhamos que fazer uma interpretação; e como eles reagiam. Eu 

acho que isso foi muito importante. De cursos, assim, monográficos que eu fiz – para dizer bem 

a verdade – nenhum deles, assim... Eu fiz curso com o Florestan... Nenhum deles, assim... Eram 

cursos monográficos interessantes, mas... Com o Ianni, eu também fiz um de interpretação 

dialética, que também não era... Os da Filosofia me marcaram mais. O curso do Antonio 

Cândido foi decisivo na minha vida. Eu fiz um ano inteiro com o Antonio Cândido, um semestre 

de análises de estéticas contemporâneas e um semestre das tragédias históricas do Shakespeare. 

E, de novo, o mesmo problema, o problema de ler, de aprender a ler. Então, quer dizer, não é 

que... Ele era um professor notável, ao contrário do Florestan que era chato, ele escrevia a aula 

inteira e lia o que escrevia. Só que ele lia de uma maneira interceptando com exemplos, quer 

dizer, era fascinante; e os trabalhos eram muito desafiantes para os estudantes. Era uma turma 

pequena, porque era puxado, o curso dele, entendeu? Então, eu acho que a fase da minha 

formação na USP... Você está vendo, eu estou dando dois exemplos de coisas fora das Ciências 

Sociais e não nas Ciências Sociais. Não que não tivesse professores bons nas Ciências Sociais, 

mas que tenham me marcado, em termos de disciplina intelectual e de você está com um 

aparato analítico – porque, para a profissão, você precisa ter um aparato analítico real e não 

adianta ficar lendo coisas. Precisa aprender a ler os textos, a documentação. Quer dizer, como 

é que você vai ler isso? Então, quando eu li as tragédias históricas, eu disse: “Bom, vai ser 

legal, porque eu vou ler as tragédias históricas do Shakespeare...” Mas não era isso. Era muito 

mais complicado do que isso, porque nós tínhamos que ler sobre a historiografia da época; 
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sobre a reconstrução da versão que o Shakespeare dava de toda aquela historiografia; de quais 

eram os outros comediógrafos e dramaturgos da época que fizeram a história inglesa. Então, 

era uma coisa... Eu fui percebendo que a coisa era muito complicada e que para ele chegar ali, 

a interpretação que ele estava fazendo, não era um caminho simples. “Eu vou ler o texto, e o 

trecho tem uma transparência que eu entendi.” Não era assim. Então, nesse pedaço, foi... O 

Bourdieu era um professor notável que não era um professor... Ele não era um caga regras, um 

cara que bota um sistema na pedra, entendeu? Ele trazia um problema; trazia as evidências; 

instigava os estudantes a reagirem àquilo. Quer dizer, fazia mil hipóteses – muitas hipóteses 

ele fazia só como provocação, certo? A gente demorava para atinar, mas a gente acabava 

atinando. E, também, o negócio desses convidados estrangeiros foi interessante, porque o que 

ele chamava a atenção para a gente é que como cada obra tinha que ser reposta na história 

daquele cara, entendeu? E que não adiantava... 

H.B. – Você nunca perdeu isso.  

S.M. – Então. E isso foi muito decisivo para mim, porque, quando eu li o Ringer – eu 

fiquei fascinado pelo Ringer, fascinado. Eu disse: “Eu gostaria de fazer isso para o Brasil”, 

certo? E, aí, eu fui me dando conta, quer dizer, a gente tinha que ler as outras coisas que o 

Ringer tinha escrito sobre a comparação dos sistemas de ensino, metodologia do Weber e tudo, 

e aí eu fui vendo que eu não ia fazer a mesma coisa, porque ele era produto de uma série de 

condições que não eram as minhas. Então, essa experiência foi muito importante. Você 

entendeu? É uma forma de impacto que não é... Quer dizer, você pode pensar: “impacto 

assim?”  

H.B. – Livros? 

S.M. – Livros? Willians; Cultura e Sociedade foi um livro muito importante; O Campo 

e a Cidade foi um livro muito importante na minha formação; Barrington Moore. Barrington 

Moore era um universo de discussão na minha geração. Todo mundo discutia aquilo. Eu, até 

hoje, acho que o livro é interessante, não é? Acho que é um livro rico. Weber, eu tinha fascínio. 

Sempre tive. Eu dou muito na pós-graduação. Toda a minha visão do mundo intelectual tem a 

ver com a sociologia religiosa do Weber, então, eu dou muito Weber. Sempre, desde a 

graduação, eu era fascinado pelo Weber e a coisa foi só aprofundando, entendeu? 

H.B. – Sérgio, que avaliação você faria dos nossos cursos de Ciências Sociais, hoje? Se 

você tivesse que dizer: “cresceram nisso, eles têm um problema ali...” Como é que você vê a 

formação do cientista social, hoje? 
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S.M. – Eu vou falar da USP, porque eu conheço bem. Eu acho que, por exemplo, vou 

fazer uma comparação com o curso de História na USP, certo? Porque aí vai ficar mais clara a 

minha comparação. O curso da USP é um curso propedêutico, assim, ele é um curso que dá 

uma formação: você tem uma introdução; depois, você tem uma aprendizagem das teorias 

clássicas – que, também, é um curso monográfico sobre Weber, Durkheim, Marx,... É bem 

caretinha, entendeu? Depois, o curso vai abrindo para algumas sociologias temáticas – 

família... Mas é formação. No segundo e terceiro ano tem metodologia; métodos e técnicas 

quantitativas e qualitativas; depois, teoria sociológica contemporânea. É qua-dra-dinho. Mas 

eu acho um curso de formação bacana, certo? Quer dizer, o que eu acho que deveria mudar? 

Eu acho que tem uma ênfase exagerada nos três porquinhos, certo? Mas dá uma formação. O 

que acontece na História? Ao contrário, a história não tem eixo nenhum. Então, dependendo 

de quem vai dar a introdução ou quem vá dar metodologia histórica, a pessoa só vai aprender 

aquilo que o cara está trabalhando; e aí é um desastre. Desastre porque os alunos não têm uma 

formação básica e não tem como você entrar numa disciplina, se você não tem uma formação 

básica. Quer dizer, para você se sofisticar... Na pós-graduação, você pode se especializar, mas 

na graduação? Você não pode resolver o curso monograficamente do primeiro ao último ano. 

É impossível. Então eu... Na UNICAMP, o curso é parecido com o da USP; e eu acho que tem 

uma grande força nos cursos brasileiros, que é essa junção das disciplinas. Quer dizer, tem 

gente que acha que deveria ter um curso só de Sociologia. Eu sou completamente contra. Eu 

acho que é muito bom que tenha todas as disciplinas competindo, e copresentes, tendo que 

negociar, entendeu?  

H.B. – Mas isso é o quê? Dentro do curso? 

S.M. – Do curso. Eu acho.  

H.B. – Mas que disciplinas? 

S.M. – O curso da USP é Ciência Política, Antropologia e... 

H.B. – Sim. E Sociologia. 

S.M. – Mas, nos Estados Unidos, não é assim. Na França, também não é assim. 

H.B. – Em algumas universidades aqui, mas mais por dissidência entre pessoas, separam, 

não é? Só mais Sociologia, ou só mais Antropologia... 

S.M. – É, o curso de Sociologia: aí você nunca leu nada de Antropologia e nem de Ciência 

Política? Eu não gosto de Ciência Política, mas é bom ter lido.  
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H.B. – Esse projeto é um projeto de cientistas sociais em países de língua portuguesa. 

Nós estamos conversando há quase três horas e não tem nenhum país de língua portuguesa, 

exceto o nosso. Isso foi sempre muito distante de nós. Eu queria ouvir você sobre isso. 

Começa... A História acho que já teve uma conexão mais forte, até por razões óbvias, não é? 

Nossa história colonial... Então, tem a fonte, até mesmo os arquivos portugueses e tal. Mas as 

Ciências Sociais tiveram, sempre, um diálogo quase nenhum com a Sociologia portuguesa. 

Você já pensou sobre isso? Você acha importante, isso? Você tem algum contato? 

S.M. – Não. Eu já pensei muito... Eu acho que é uma coisa que é importante, é uma defesa 

da língua portuguesa como suporte expressivo da ciência social feita no Brasil. Isso, eu acho... 

Ao contrário dos internacionalistas fanáticos que acham que tudo pode ser em inglês e está 

resolvido, eu acho que isso é uma bobagem, certo? Eu acho que não tem nada a ver, isso. Eu 

acho que os cientistas sociais brasileiros, quando começarem a escrever todos em inglês, só 

vão escrever banalidades, porque eles não vão ter o adensamento expressivo necessário para 

construir uma argumentação que seja, realmente, uma resposta à experiência da sociedade 

brasileira. E a língua é central nessa história. Então, eu acho que o problema da língua é pouco 

discutido e um problema muito estratégico. Muito estratégico, não só do ponto de vista do 

ponto político, geopolítico, mas do ponto de vista intelectual como suporte expressivo. Agora, 

da sociologia portuguesa eu tenho mixed feelings, entendeu? Eu acho assim, eu conheci, na 

época em que eu fazia doutorado na França, tinha uma orientanda do Bourdieu portuguesa – 

que demorou muito mais do que eu para acabar a tese – e através dela, eu fui a Portugal e, 

quando eu estava lá, nas férias, eu conheci vários. Eu acho uma coisa muito, quer dizer, esse 

grupo ainda era uma coisa muito provinciana e muito afrancesada. Não sei. Uma obsessão por 

uma coisa que não era o interesse real. Não sei. Mas, mais recentemente, eu conheci outros, 

por exemplo, o Diogo, que eu achei um sujeito muito bem informado. Quer dizer, bem formado 

no excesso português, que é aquela coisa super celebrina e intelectualista no limite. Quer dizer, 

que é uma coisa quase doentia. O homem.... Cai a estante em cima da mesa, certo? Como se a 

biblioteca caísse em cima da mesa e ele falasse a biblioteca... Quer dizer, um pouco aflitivo 

também, entendeu? Então, eu acho que tem esse negócio... [riso] São respostas um pouco... 

H.B. – Então, você acha que seria uma interlocução interessante? 

S.M. – Ah, eu acho que sim. 
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H.B. – Eu fiquei pensando, quando você falava de como é que pega o teu material 

brasileiro e pensa no contexto francês, talvez houvesse um campo de interlocução mais 

próximo, até na construção de problemas, de objetos e de tratamento, se esse diálogo... 

S.M. – Olha, do que eu conheço, eu acho que a grande diferença nossa em relação a eles 

é que nós temos uma tradição ensaística que foi muito decisiva na formulação dos cientistas 

sociais brasileiros, que eles não têm. O que eles têm? Eles têm uma tradição historiográfica. 

Então o diálogo deles com a tradição historiográfica é o ponto mais interessante, mas nós não 

temos só a tradição historiográfica. Quer dizer, Gilberto Freyre, Caio Prado, Sérgio Buarque 

não são ensaístas à la argentina, de gente que ficou minhocando e caraminholando sobre a 

identidade nacional. É gente que pesquisou, que estudou fora e que teve um treinamento 

científico e que isso está dentro da obra. Trouxeram o quê? Inovação metodológica de fontes, 

etc. Isso, nós temos esse gatilho. Então, eu acho que é uma diferença básica. E eles, o que eles 

têm? Eles têm uma espécie de uma papagaíce da coisa europeia, do que eles acham que é. É 

uma coisa sofisticada, certo? Então, a coisa sofisticada, para muitos deles, é o que que é? Teoria 

pura. Então, começa uma chateação de artigos. Você já abriu uma revista portuguesa? Não, é 

de você se jogar da janela. Os artigos, pretensamente, que só falam de conceitos, entendeu? 

Uma bibliografia que não acaba mais. É esse negócio da estante que cai em cima da mesa. 

Então, eu acho que a falta de uma tradição ensaística de lastro empírico... Porque esse é o 

problema. Porque, quando eles fazem um debate com a historiografia, como eles têm grandes 

historiadores, a coisa fica muito melhor e é muito mais interessante. Porque, aí, você também 

tem um manancial de evidências e aí dá para você ter um diálogo. Se você não tem isso, como 

é que você vai discutir alguma coisa? E nós não temos... Quer dizer, eu estou falando de 

tradição ensaística, mas nós temos uma história de um diálogo aí. É longe, entendeu? Isso, 

aparentemente, não conta. Só que isso se tornou uma espécie de senso comum erudito para nós, 

não é? Agora, o negócio da língua... Eu vou contar rapidinho uma experiência: Eu fui... O 

Renato Lessa me colocou nesse negócio de comissão portuguesa aí que ele coordena dos países 

que distribuem dinheiro e tudo. E, aí, teve um congresso da Antropologia lá e eu fui convidado 

para falar dessa comissão, o que se fazia e tudo. E eu tive que falar para portugueses e 

brasileiros, era numa sala e tinha umas quarentas40 pessoas. Eu falei como a comissão 

funcionava, etc. Aí eles falaram o que eu achava do problema da língua. Se não era necessário 

que o português fosse sempre passado para o inglês. Gente, eu quase caí da cadeira. Eu tive um 
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ataque. Eu disse: “Olha, não sei o que vocês acham. Eu discordo completamente.” [riso] Porque 

eu acho que a gente tem que saber escrever em português e se expressar em português e bem. 

H.B. – Então, essa discussão da internacionalização das Ciências Sociais não é uma 

discussão...  

S.M. – Não. Eu acho ainda que essa é uma discussão legal, entendeu, Helena? Uma 

discussão que é importante, a internacionalização. Mas a internacionalização não pode 

significar uma desqualificação e uma descaracterização dos suportes expressivos. Você 

imagina se na tradição francesa, “agora tudo tem que ser em inglês.” Não dá, gente. A tradição 

italiana, tudo tem que ser em inglês. Então para quê? A língua não é um suporte de toda essa 

experiência? Como é que, de repente, então, para ser científico, nós temos que fazer um mínimo 

denominador comum que é esse esperanto, que é essa chatice? Não, Deus me livre. Eu discordo 

disso completamente. 

 

[INTERRUPÇÃO DE GRAVAÇÃO] 

 

H.B. – Sérgio, eu queria voltar, um pouco, ao seu depoimento sobre a Fundação Ford e 

lembrar que, em um momento do seu texto – na História das Ciências Sociais -, você faz uma 

menção de que a Ford teria se abrasileirado. Você pode nos falar um pouco? 

S.M. - Então, a ideia do abrasileirado, eu acho que começa assim: quando eu comecei a 

trabalhar sobre a Ford e juntar documentação, a primeira tendência é de que você tende a 

construir um argumento que dê conta das singularidades da experiência. Mas, à medida que eu 

ia levantando, vendo as entrevistas e olhando a documentação, eu fui me dando conta de que a 

Ford, na verdade, estava navegando num mundo intelectual que já tinha uma existência e uma 

densidade; e que, então, ela não podia inventar a pedra, certo? Ela não podia sair do nada. 

Aquilo não tinha saído do nada. Quer dizer, eu poderia ler a documentação dos pareceres desde 

o primeiro ano e das entrevistas, mas o que... A cada vez em que eu olhava o material, eu me 

dava mais conta. Eu olhava e dizia assim: “Gente, pelo contrário. Eles, para se estabelecerem, 

encontraram certas dificuldades, resistências.” Então, significa que o mundo intelectual 

brasileiro já tinha um adensamento, e não é que os absorveu tranquilamente. Então, o 

abrasileiramento quer dizer... Eu queria dizer o seguinte: eles tiveram, que de uma certa 

maneira, que se... Ford camaleoa, certo? Você tinha que, de uma certa maneira, pegar uma 

tessitura que não batesse muito de frente com o cliente, a freguesia potencial. Porque, por 
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exemplo, o Florestan bateu de frente e nunca deu certo. Eu acho que eles foram se dando conta 

de que não era boa estratégia. E que a boa estratégia era que eles não viessem e chegassem com 

uma agenda tão fechada, tão rígida; e negociassem mais. Aí, eu fui vendo, nas entrevistas com 

os representantes que eu fiz, os que estavam lá, não é? Gente que não estava mais aqui e que 

eu entrevistei lá. Eu até, talvez, tenha essas entrevistas. Eu só preciso saber onde é que eu botei 

essas entrevistas. Eu fui me dando conta de que havia, sempre, um empenho deles de 

flexibilizar, porque como é que eles iam se manter, no Brasil? Diante de um mundo que estava 

constituído? Aí é que eu inverti a minha argumentação. Em vez de eu [carcar o cá], tanto na 

singularidade, eu fui tentando equilibrar a argumentação, mostrando o que a Fundação trouxe 

de novos fregueses, novos clientes, que ela ajudou a construir, não é? Literalmente. Tirou do 

nada. Mas, também, que diálogos ela estava tentando fazer, em termos temáticos e em termos 

de disciplinares, porque ela não podia fazer jogadas como estavam na documentação. Não era 

possível, de repente, inventar uma ciência social, no Brasil, integral. Fazer, aqui, a cópia 

carbono do que era lá. Não dava. Então, eu acho que eles foram se dando conta de que tinha 

que ter uma certa flexibilização. Bom, claro; e mais ainda se a flexibilização era importante, 

porque, num determinado momento,  a única freguesia, eram os cientistas sociais. É depois que 

a agenda de ONG começa. A agenda de ONG é muitos anos depois, não é? Ela tinha como 

começado quando eu fiz o negócio dos trinta anos. Já estava. 

L.L. – É. Já estava. 

 S.M. – O negócio das ciências sociais, eles já estavam na retranca.  

H.B. – Já estavam na retranca. 

S.M. – Era como se eles dissessem assim: “Bye, bye”. Esse aí é o bye, bye para vocês, 

viu? [riso] “Essa comemoração é o bye, bye. Não vai mais ter tutu para vocês.”  

L.L. – Você perguntou aquela história, se alguém – numa das entrevistas – menciona a 

história da Ford ter impedido, ou ter tirado da prisão, o Bolívar Lamounier? Você sabe alguma 

coisa disso? 

S.M. – Então, porque o Bolívar é muito amigo desse... É que eu não estou me lembrando 

do nome dele. Que foi o representante... 

L.L. – Carmichael não?            

S.M. – Não. Não era o... 

L.L. – Peter Bell?  



   

 39 

S.M. – Peter Bell. Exatamente. Eu entrevistei o Peter Bell lá. O Peter Bell, quando eu 

entrevistei, ele dirigia uma pequena fundação americana. Mais conservadora. Ele viveu... Eu 

acho que eles tentaram se movimentar. Eu não sei o quanto, mas a história parece que é isso 

mesmo. Eu não sei como foi, mas eles tentaram... Mas não foi só no caso do Boli que eles 

tentaram se meter não.  

L.L. – Em vários. 

S.M. – Em vários casos eles tentaram interferir. É verdade sim. Eu acho que é verdade. 

H.B. – Sérgio, você gostaria de acrescentar alguma coisa na entrevista?  

S.M. – Não, tudo o que você quer que eu acrescente, eu acrescento. [risos] 

H.B. – O que você diria para um jovem cientista social, hoje? 

S.M. – O que eu diria?  

H.B. – Se você escolheu bem o curso? Não escolheu? O que você pode fazer? 

S.M. – Eu acho que, se ele gosta... Primeiro precisa gostar, estudar e trabalhar muito. 

[riso] 80% é trabalho e esforço, e 20% é talento. [riso] É uma receita, mais ou menos, assim. 

Não é uma coisa bem... Mais eu gosto.  

H.B. – Essa é uma pergunta porque boa parte da geração fundadora que a gente entrevista, 

tem uma associação muito forte entre a escolha e a politização, não é?  Uma efervescência 

política, não é? Que, hoje, está muito diluída. 

S.M. – Diluída, é. 

H.B. – Então, você pensar, hoje, a vocação das Ciências Sociais, é pensar de numa forma 

muito diferente da nossa geração.  

S.M. – É verdade.  

H.B. – Ou de uma geração anterior, por exemplo, não é? Então, essa é uma pergunta que 

os jovens fazem sempre, você desvinculado dessa tarefa de fazer a revolução e de mudar o 

mundo agora etc. O que pode um cientista social? 

S.M. – Então, mas se você tem uma gana por algum tema, problemas uma tradição ou 

uma indagação que você, realmente, tem tesão, aí vale a pena. Senão, não vale. Porque é uma 

coisa muito trabalhosa. São onze anos, anos e anos de estudo. Demora, não é? É uma profissão 

com uma resposta muito diferida no tempo. Muito diferida. E, para um jovem, é difícil isso, 

não é? Porque, hoje, se quer uma resposta rápida, não é? Quer logo a promoção, dinheiro... 

Eles estão rindo, todos, olha. [risos] “Esse bobinho...” [risos] 

H.B – Super legal! Muito obrigada, Sérgio, muito obrigada. 
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[FIM DO DEPOIMENTO] 
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