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Prefácio 

As experiências pessoais e intelectuais que me levaram a escrever 
este livro tiveram início há mais de uma década, e se estenderam por toda a 
minha carreira, desde os tempos de bolsista da “Fulbright” até a etapa 
acadêmica. Sem dúvida, o argumento central amadureceu nestes últimos 
anos, da mesma forma que o Brasil, ele próprio, sofreu uma mudança 
significativa. No entanto, perdura até hoje um conjunto de impressões 
iniciais. 

As primeiras dessas impressões são de estradas de roça e pontes de 
corda, do vinho de São Julião, de linguiça e erva mate, de alegria gaúcha e 
de sua hospitalidade quando eu viajava de carona através dos pampas e das 
serras do Rio Grande do Sul, no verão de 1961. Primeiro eu era bolsista da 
“National Defense Foreign Language” estudando na Universidade do Rio 
Grande do Sul. No ano seguinte, permaneci como bolsista da “Fulbright”. 
Foi a época da renúncia de Jânio Quadros, das primeiras manobras óbvias 
dos militares, da posse de João Goulart e de sua curta presidência. 

As impressões daquele ano agitado foram recolhidas em um artigo 
bastante ingênuo, “Up from the parrot’s perch”, publicado no livro 
apropriadamente intitulado Young Americans Abroad. Muitos colegas, 
bolsistas da “Fulbright” que depois se tornaram professores, 
compartilharam e contribuíram para a formação de algumas destas 
impressões iniciais. Patricia Bildner foi a bondosa, dedicada e solidária 
administradora do programa que incentivou as minhas andanças. Aqueles 
foram os anos do Zi-Cartola e da Estudantina, clubes populares onde se 
podia absorver muito do estilo e do ritmo brasileiro na alegria do samba, ou 
do balanço de uma aconchegante gafieira. Fiquei intoxicado pelo samba 
urbano de Ismael Silva, pela nostalgia de Dolores Duran, pelo samba-
canção de Herivelto Martins, e pela batucada da Escola de Samba de 
Mangueira à medida que ela descia o morro e penetrava nos clubes 
populares do Centro do Rio de Janeiro. 

Se não me engano, foi num daqueles clubes, ou passeando pela 
Avenida Atlântica, que encontrei Charles Wagley pela segunda vez. O 
primeiro encontro foi na Universidade de Nova York, onde eu fazia o meu 
mestrado em estudos brasileiros e história. Foi no seu curso de 
Antropologia Social que, pela primeira vez, o Brasil como nação despertou 




