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1º Entrevista:  04/04/2011 

 

H.B. – Graça, um prazer enorme estar aqui. Muito obrigada de antemão. E talvez 

a gente pudesse começar da maneira como temos aberto as entrevistas, falando das suas 

origens, família, lugar de onde vem.  

G.C. – Voltar agora atrás, às origens. Desde que Karina me telefonou, eu comecei 

a pensar um pouco mais nesta questão das origens, que é algo que sempre tenho 

pensado mas não de uma maneira muito antropológica, se assim se pode dizer, 

científica. E de realidade eu acho que venho de uma família misturada, em termos do 

casamento dos meus pais, e de contraste cultural realmente. Apesar de nós sabermos 

que em Portugal, quando falamos em contraste cultural, acabamos por estar mais a 

pensar em questões regionais ou de classe, não da mesma maneira como podemos 

pensar nos Estados Unidos da América ou, provavelmente, até no Brasil, outro sítio 

qualquer, muitas vezes, tendemos a achar que as coisas são todas... os grupos são todos 

mais homogêneos, há uma homogeneidade de língua; mas realmente há contrastes 

sempre. Eu estou a dizer isso porque a minha mãe vem... Portanto a minha mãe. A 

origem. Nasceu em Évora e vem de uma família eu creio que pode se considerar 

relativamente notável em Évora, porque é uma família de médicos de várias gerações, 

eu imagino que deve ter umas pré-origens quaisquer judias ou qualquer coisa do gênero, 

porque em minha casa, por exemplo, não se comia carne de porco, por questões de 

saúde; e já na família da minha mãe, também, penso que não se comia; pensando que 

ela era alentejana, realmente é notável, como é que no Alentejo... não se comer carne de 

porco... Mas de qualquer das formas, essa é uma explicação que eu dou, que não tem... 

não tem... é uma especulação.  

H.B. – No Alentejo, é um problema.   

G.C. – É estranho, não é? 

H.B. – É.  

G.C. – Mas do lado da minha mãe, sobretudo o seu lado materno, é esta a origem. 

O pai dela era médico, o avô... O pai dela não, o avô era médico e... e o pai também, 
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dela. E eu sempre, desde miúda, sempre ouvi muito as histórias da família da minha 

mãe. E da família do meu pai, praticamente, não ouvia histórias nenhumas, porque o 

meu pai tem origens relativamente humildes. Meu pai já faleceu. Nasceu na Trafaria, 

que é uma localidade aqui perto de Lisboa, e foi o primeiro licenciado, licenciado ou 

primeiro graduado, o primeiro licenciado da Trafaria. Isto nos anos 50, creio eu. 

Portanto foi uma pessoa que lutou para estudar, lutou para...  

H.B. – Licenciado em?   

G.C. – Em física. Ambos. Tanto meu pai como minha mãe. Portanto eles 

conheceram-se na Faculdade de Ciências, nos anos 50, onde andavam a estudar física, e 

creio que devem ter começado a namorar, no Jardim Botânico, creio, e... e bom, e 

casaram-se. Mas realmente, essa questão do contraste cultural é qualquer coisa que se 

nota, até por fato de eu saber muito do meu lado materno e saber muito pouco do meu 

lado paterno; e em termos até de convivência, também, das duas famílias, que sempre 

era complicado, sempre era uma negociação muito complicada. O meu pai, de certa 

forma, assumiu e desde jovem, até antes de conhecer a minha mãe, mas tinha tudo a ver 

com os valores da minha mãe, relativamente... sei lá, a instrução, cultura, a  uma série 

de questões, era ateu como a minha mãe era ateia também, as questões de religião, eram 

absolutamente intolerantes os dois com a religião; portanto existiam também uns 

contrastes interessantes, também com a família do meu pai. E... E bom, e na realidade, 

eu acho que vivi muito nesta negociação de casal; entre eles, discutia-se muito em 

minha casa. E eu julgo que isso também me fazia pensar algumas coisas desde cedo. 

Relativamente à origem, bom, não saberia muito mais o que dizer.  

H.B. – Irmãos? 

G.C. – Tenho dois irmãos, que têm mais cinco anos e seis anos do que eu, 

portanto, quando eu nasci, eles tinham cinco e seis anos.  

H.B. – Nascidos e criados em Lisboa? 

G.C. – Nascidos e criados em Lisboa. Todos nós.  

K.K. – A Graça menciona aqui na introdução essa... essa moradia, sempre lisboeta 

e na avenida Roma. Esse lugar na cidade. Podia falar um pouco? 
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G.C. – Exatamente. É. Em termos da cidade onde eu nasci, a avenida de Roma é 

uma avenida relativamente nova do ponto de vista... Quer dizer, agora já não é assim tão 

nova. Mas quando eu nasci era uma parte da Lisboa moderna de alguma maneira, 

portanto eu nasci num apartamento, enfim, de classe média baixa, creio eu, podemos 

considerar assim, onde, na realidade, havia relações de vizinhança mas não havia o 

empolar das relações de vizinhança. Portanto eu vivia num prédio, e não conhecia 

rigorosamente nada da outra Lisboa. Portanto isto foi qualquer coisa que eu pensei 

também, bastante, durante a minha tese, até relativamente a estas questões do outro, e 

do antropólogo ter que viajar geograficamente para muito longe do seu sítio para 

encontrar o outro, no meu caso, isto não foi absolutamente nada necessário, porque eu 

não só não conhecia, e na verdade durante muito tempo, não conhecia a Lisboa mais 

antiga ou mais popular se assim se pode dizer, como estava de certa forma vacinada 

também contra esta... este lado popular, da cultura popular urbana, de alguma maneira. 

Sei lá, tudo que tem a ver com o fado, com as marchas populares eram mais ou menos 

assuntos quase proibidos na minha casa.  

H.B. – É? 

G.C. – Sim, porque minha família era de esquerda, era antifascista... para (te 

dizer) claramente, uma associação, na classe dos meus pais... Enfim, para ter isto de 

uma maneira um bocadinho mais estrutural. Havia (uma fissão entre o fado), as marchas 

populares, evidentemente, tinha sido uma grande invenção do Estado Novo. E realmente 

eu julgo que minha família era um bocadinho elitista deste ponto de vista, porque, 

precisamente, como estava muito agarrada a valores de instrução, um certo tipo de 

cultura erudita e contra a religião, pela ciência, e portanto havia, em termos culturais, 

havia uma demarcação muito grande do povo entre aspas. Portanto, de certa forma, esta 

minha busca deste objeto é muito também um caminho de conhecer uma Lisboa que eu 

não conhecia, conhecer um país, também, que eu não conhecia. Eu julgo que vem muito 

por aí. E eu penso inclusivamente que na antropologia, nunca foi o exótico que me 

atraiu realmente, não foi. Mesmo quando penso em termos de antropologia, penso em 

termos de ciências sociais, eu julgo que a partir dos meus... não sei, catorze, quinze anos 

talvez...  

H.B. – Mas vamos falar um pouquinho antes dos quatorze. E a sua escola?  
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G.C. – A minha escola. Eu andei numa escola mista. Não sei se sabem o que é que 

isto significa. 

H.B. – Sim.  

G.C. – Tinha rapazes e raparigas. O que antes do 25 de abril era proibido. Em 

Portugal, não havia escolas... ou escolas oficiais, eram todas... Nós, de facto, temos uma 

história muito particular. Era proibido haver escolas mistas. Mistas, o termo era co-

educação. E a co-educação era misturar meninos e meninas. As escolas oficiais eram 

todas. Havia as escolas femininas e as masculinas. E os meus pais, e eu penso que muito 

por impulso da minha mãe, porque a minha mãe também, em termos de educação, tinha 

sempre as suas idéias muito particulares, e não importava estas questões de gênero. 

Portanto, eu sou a terceira, eu sou o terceiro filho e sou uma menina, e o que a minha 

mãe sempre me contou é que queria muito ter uma menina porque tinha dois rapazes, 

mas uma das razões por que queria ter uma menina era para mostrar que se podia educar 

uma menina como se educa um rapaz. Realmente, ela tinha esta...  

H.B. – E foi bem sucedida. (ri)  

G.C. – Pois. Não sei. (ri)  Eu acho que também tive alguns problemas na minha 

socialização feminina, um pouco, com isto também. Não sei. Eu sempre fui uma (maria-

rapaz). Não sei se tem a ver com isto ou não. Mas andei numa escola... a partir dos 

quatro anos, andei numa escola mista, onde havia esta co-educação, mas que acontecia 

uma coisa muito curiosa e que, de vez em quando, eu tenho memórias disto. Portanto a 

escola, era uma escola relativamente pequena, era uma escola particular 

evidentemente...  

H.B. – Você lembra o nome?  

G.C. – Chamava-se Mundo Infantil, que ficava ali na avenida do Aeroporto.  

K.K. – Seus pais se tornaram professores depois.  

G.C. – Ah! Os meus pais, sim. Agora, voltando então aos meus pais. Portanto a 

minha mãe fez o curso de física... Minha mãe, realmente, desde muito jovem, queria 

fazer investigação em física. Ela teve tuberculose quando tinha quinze, dezesseis anos e 

esteve dois anos sem ir à escola. Era uma aluna brilhante no liceu de Évora. E nessa 
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altura, eu creio que ela traduziu uma biografia da Madame Curie, e ela, realmente, 

queria ser a Madame Curie. Quer dizer, era o seu modelo. E vai para a física com esta 

vontade. E foi muito boa aluna e ficou...  

K.K. – Eu li esse livro.  

G.C. – Era um livro escrito pela filha, pela Eva Curie, creio eu. Só que na altura 

da minha mãe só havia em francês, e eu creio que ela traduziu em... manuscrito, quer 

dizer, não foi publicado. Depois, a tradução é uma outra qualquer. Ela fez aquilo quando 

esteve doente, porque tinha muito tempo e fez isso. E quando... E portanto...E conheceu 

meu pai na Faculdade de Ciências, que estava a fazer a licenciatura de física, apesar de 

o meu pai desejar... O meu pai estava mais virado para as humanidades. O que ele teria 

gostado de fazer era o curso de direito. Só que não podia. Há, talvez, um certo mal-

entendido entre os dois, porque a minha mãe, de facto, gostava muito de física. E depois 

ficou como professora, ficou assistente na Faculdade de Ciências durante seis anos. 

Mas, passados seis anos, não fez o doutoramento, porque em física, na altura, 

implicava... (estamos a falar anos 50, 60) – para se fazer um doutoramento em física, 

tinha-se que ir para o estrangeiro, porque não havia cá, nem instrumentos, nem... para se 

poder fazer. E ela entretanto já tinha três filhos. E quando eu nasci, mais ou menos, ela 

optou por ficar a dar explicações em casa, de física, a alunos universitários, que fazia 

bastante dinheiro com isso; mas muito frustrada, porque ela queria fazer investigação. O 

meu pai fez essa licenciatura de física, depois ficou a dar aulas no liceu, ficou como 

professor do liceu, e também explicações. Mas, realmente, o meu pai gostava de fazer 

outras coisas. Tinha várias projetos. Montou, criou dois colégios em parceria com os 

colegas e amigos, externatos, fez uma editorial, fazia livros de física e química, e o 

sonho dele de facto era fazer o curso de direito. E acho que ainda começou, nessa altura, 

a fazer. Depois, era muita atividade, porque ele trabalhava no Laboratório Nacional de 

Engenharia Civil, onde trabalhou a vida toda, como físico especialista, e depois acabou 

por desistir do curso de direito. Mas mais tarde retomou. Portanto meu pai, aos 

cinquenta anos, fez o curso de direito e tirou-se advogado. E minha mãe, aos cinqüenta 

anos, retomou a atividade de investigação, fez o doutoramento em física e ficou como 

professora na Universidade de Évora. Imagine um pouco. Enquanto a minha mãe fez o 

curso de física no... porque era o que ela queria mesmo fazer, tinha paixão pelo assunto, 

o meu pai, creio que se apaixonou também, de alguma maneira, pela física... Por que é 
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que ele fez física? Porque meu pai, nas suas origens humildes, (esta história é curiosa) 

ele não podia... Nós, em Portugal, tínhamos dois ensinos ao nível do secundário, que era 

o liceu, que era para os menos ricos, e a escola industrial, que era o ensino técnico e 

profissional para os meninos com menos posses e que não podiam entrar na 

universidade. Tínhamos esses dois sistemas, que depois, a seguir ao 25 de abril, foram 

fundidos, e criou-se o ensino unificado a nível do ensino secundário. O meu pai fez este 

ensino industrial. E não podia, evidentemente, ir para a universidade. Mas como ele era 

muito bom aluno, ele fez um requerimento ao ministro da Educação, a demonstrar, 

argumentar que ele tinha mais preparação para um ensino... para um curso, por 

exemplo, de física ou de engenharia do que os jovens que faziam a formação no liceu; e 

a pedir autorização para fazer um curso, ou de engenharia ou daqueles que ele tinha 

mais preparação. E o ministro disse que sim, que ele podia. E então ele matriculou-se no 

curso de engenharia, no técnico. Depois, não gostou, passado um ano, e foi para a física. 

E portanto, digamos... portanto tinham motivações diferentes meu pai e a minha mãe. 

Mas o meu pai... No fundo, foram os dois professores, de alguma maneira, porque a 

minha mãe foi primeiro professora na universidade, depois, durante bastante tempo, deu 

explicações particulares em casa a alunos da universidade, e depois esteve três, quatro 

anos, talvez, pouco tempo, a dar aulas na no liceu, e depois retomou o seu percurso... já 

a seguir ao 25 de abril...  

H.B. – Vamos registrar os nomes da mãe e do pai.  

G.C. – É uma marca importante... Como? 

K.K. – Tem aqui. Maria Amélia Cutileiro Indias e Silvino da Conceição...  

G.C. – É. Silvino da Conceição Cordeiro, é. E portanto... É. A minha mãe 

portanto, do lado materno dela, é Cutileiro, e é o lado com que ela sempre se identificou 

mais fortemente. O Índias vem do seu lado paterno. E... E bom, e meu pai vem destas 

origens familiares. Eram os dois órfãos quando se conheceram. A minha mãe ainda 

tinha a mãe dela, a minha avó, (portanto eu conheci uma avó, que era a sua mãe) em 

Évora. E aliás, nós, mais ou menos de duas em duas semanas, íamos almoçar à casa da 

minha avó em Évora. Portanto era um dia... No domingo, íamos. Era um dia de viagem, 

mais ou menos.  
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K.K. – Graça, nesse texto, você fala muito da leitura, do incentivo aos livros. 

Como foi isso? Livros que marcaram a sua infância ou a sua?...  

G.C. – É. Eu julgo que... Essa pergunta é inteligente, porque eu acho que vem 

muito... Eu acho que... Quando eu penso em termos da minha infância, de facto, a 

leitura marcou muito. Até porque eu refugiava-me... Como nós vivíamos num espaço 

apertado, porque, realmente, o apartamento, éramos cinco, e ainda havia uma criada e 

uma mulher a dias; a criada vivia lá também, a mulher a dias não, e vinha; mas... 

portanto vivíamos num apartamento, não era muito grande... e... e pronto, e éramos 

todos muito ativos, sobretudo eu. Eu era a terceira, era a mais pequenina, já sentia-me 

mais observadora; penso que já não tinha, assim, muito espaço, porque toda gente 

falava muito, discutia muito e tal. E eu refugiei-me, desde muito pequena, refugiava-me 

na leitura. Havia lá um escritório, onde a minha mãe dava as explicações mas que nós 

usávamos também, podíamos usar, que era onde ficava a biblioteca dos meus pais. 

Portanto havia sempre... À medida que eu fui crescendo, havia uns livros, que estavam 

lá mais em cima, que eram livros proibidos de alguma maneira, os que eu não devia 

ler... 

H.B. – Sim? 

G.C. – É. Claro que aí, a partir dos nove, dez anos, eram os que eu ia procurar. E 

estes livros proibidos portanto... Nós estamos a falar nos anos 60. Estamos a falar 

portanto... Eu nasci em 60. 69, 70. Eu lembro-me que aos dez anos li, por exemplo, A 

Mãe, do Maximo Gorki. Um autor que me marcou muito foi o Jorge Amado. Eu, agora, 

penso: mas o que é que eu terei percebido disto. Mas acho que percebi, Os Caminhos da 

Liberdade, os Capitães da Areia. Enfim, os meus pais tinham, acho eu, a coleção quase 

toda do Jorge Amado. Que era uma edição, aliás, que eu deixei de ver. Eu julgo que 

era... não sei, do Brasil. Acho que não. Não sei. Mas portanto eu misturava, por 

exemplo, Caminhos da Liberdade... enfim, Maximo Gorki também, também, um pouco 

mais tarde, Tolstoi, Dostoievski, e portanto os russos, tudo de épocas diferentes, eu ia 

misturando aquilo na minha cabeça, e isto num momento que era... foi o momento que 

antecedeu o 25 de abril. Os meus pais eram antifascistas, não estavam propriamente 

envolvidos ativamente na política, mas os meus irmãos sim. Portanto, quando eu tinha 

dez, onze anos, doze, os meus irmãos, que eram adolescentes, na altura já estavam a 

envolver-se em movimentos estudantis, inclusivamente foram presos quando teriam 
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dezessete... No mesmo ano, fomos os três presos. Eu com treze anos e os meus irmãos 

com mais cinco e seis anos. Isto foi em 73. Portanto...  

K.K. – Graça, com treze? 

G.C. – Com treze anos, estive presa, porque... eu era precoce também, com estas 

leituras todas – e no meu reduto, que era a escola, eu ia fazendo também as minhas 

lutas. E portanto, eu recordo-me, com onze anos, fiz uma peça de teatro, que convenci 

uma amiga minha a levar à cena comigo, acho que ela não tinha muita consciência do 

que era aquilo, (ri) e que acabou por ser proibida. Eu tinha onze anos, estava no ciclo 

preparatório. Coitada da minha professora de português, sofria, sofria imenso comigo. 

Mas teve mesmo que proibir. Porque eu transformava as propostas mais... enfim, mais 

históricas, ou mais... Sei lá. No caso, era a morte do Gungunhana, em Moçambique, que 

tinha sido um líder africano que tinha sido capturado. Claro que... Isto foi dado na 

história. Era a grande vitória dos portugueses e tal. E eu transformei, fiz uma peça de 

teatro. Ela pediu uma redação, eu fiz em forma de teatro. E era o Gungunhana a dizer 

“mas a terra é nossa, eles é que nos roubaram”. Porque, na altura, era a guerra colonial, 

que estava ao rumo. E não conseguimos levar à cena a peça. Ainda ensaiamos e tal, e 

não consegui levar à cena. E depois, entrei para o liceu aos doze anos, e os meus irmãos 

usavam-me também como... enfim, para distribuir panfletos; apesar de eu, na altura, não 

estar integrada a nenhum movimento, mas, através de meus irmãos, era como se 

estivesse integrada.  

K.K. – Eles eram filiados a algum movimento? 

G.C. – Eles, ambos eram. E eu, depois, também. Éramos todos trotskistas. Na 

altura, era um movimento que se chamava Grupo de Estudantes, que era um movimento 

que contrariava de alguma forma o movimento mais unitário estudantil, que era o 

MAEESL, que era o Movimento Associativo...  

K.K. – Ma?...  

G.C. – MAEESL. Movimento Associativo dos Estudantes do Ensino Secundário 

de Lisboa, creio eu. Mas que teria umas conotações mais... estava ligado a partidos mais 

maoístas. Não sei se incluía o PCP também. Provavelmente. Na altura, havia o PCP, 

havia uns grupos maoístas, havia grupos trotskistas. Muitos ainda sem os partidos 
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propriamente. O caso dos trotskistas sobretudo, que eram os mais novos. Eu, depois, 

percebi que este grupo era um pouco... este grupo de estudantes era o grupo juvenil 

daquilo que veio dar ou que deu, pouco antes de 25 de abril, o LCI, que era a Liga 

Comunista Internacionalista, que era o Partido Trotskista. Mas isto não se via bem na 

altura. Quer dizer, era o ideal lutar contra o fascismo. Portanto, com treze anos, fui 

presa, porque tive uma reunião de estudantes, no ensino secundário, aqui, no Hospital 

de Santa Maria. Éramos cento e sessenta. Eu era das mais novas realmente. Mas eram 

jovens entre os treze e os dezesseis anos. E era uma reunião proibida, porque os 

estudantes não se podiam reunir, claro, e a polícia veio, cercou-nos e... e pronto, e 

prendeu-nos. Levou-nos para o Governo Civil. Passei uma noite no Governo Civil. 

Portanto devo ter a minha ficha aí na Torre do Tombo, nos arquivos da PIDE. Por acaso 

nunca fui ver. Ameaçaram-nos, e houve alguns de nós que foram para Caxias, sobretudo 

os jovens cujos pais andavam mais ativamente envolvidos na luta. Mas isso prende-se 

com a sua pergunta, Karina, dos livros. No fundo, os livros alimentavam este tipo de 

vontade também, de lutar. Portanto, tudo isso para dizer que quando foi o 25 de abril, eu 

tinha treze para quatorze anos, eu vivi intensissimamente o 25 de abril. Portanto não 

foi... Isto punha-me problemas também relativamente às pessoas com quem eu me dava 

da minha idade. Realmente eu andava muito com pessoas mais velhas também. E... E 

bom, porque tinha uma amiga cujos pais tinham estado presos e que era a minha... que 

era da minha idade, e sempre tinha esta apreciação. Mas, por exemplo, em termos das 

turmas no liceu, a maior parte dos jovens não tinham bem esta apreciação, portanto eu 

estava sempre muito orgulhosa nas minhas... (ri) Muito sozinha, às vezes, também, e a 

lutar... 

K.K. – Seus pais nisso tudo? 

G.C. – Eles apoiavam. Eles apoiavam os filhos nisto. Tinham muito medo 

também. Os meus irmãos... 

K.K. – Também foram soltos? Só uma noite, todos? 

G.C. – Não. Os meus irmãos passaram, os dois, por Caxias e estiveram presos em 

Caxias alguns dias. Mas eram muito jovens, tinham dezesseis e dezessete anos, e como 

era a primeira vez... Não chegaram a ser torturados nem nada, estiveram lá e depois 

foram soltos. Vinham com a cabeça toda rapada, assim, algumas marcas. Mas 
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felizmente veio o 25 de abril, porque no fundo eles, os dois, iriam para a guerra 

colonial, iriam para o serviço militar e era o que se esperava. Portanto os jovens tinham 

este peso tremendo. Antes destas leituras. Claro que eu tive outras leituras. Mas ia 

sempre lendo coisas um pouco antes dos meus colegas. Recordo-me que eu, quando 

andava na instrução primária, lia aqueles livros juvenis, quer dizer, felizmente havia 

muitos na minha casa, e lia, sei lá, as aventuras dos Cinco. Não sei se no Brasil vocês 

tinham os livros dele, Enid Blyton. Então era para aí os vinte e um livros de aventuras. 

E eu lembro-me que com sete anos já tinha lido os vinte e um. Tinha pena que não 

houvesse mais mas... Pronto. E era uma história de um grupo, que eram quatro miúdos 

em aventuras. E então eu (sempre gostava muito de fantasia e de inventar) fazia de 

contas que aquelas aventuras eram minhas, porque, dos meus colegas, ninguém tinha 

lido aquilo, e então contava, e tinha uma audiência na carrinha, (ônibus escolar) quando 

vinha do colégio para casa, vinha de carrinha, e era das últimas, de maneira que era uma 

viagem que devia demorar para aí meia hora, e eu ia contando aquilo; incorporei uma 

das personagens e ia contando aquelas histórias como sendo minhas. Isto, de facto, não 

é muito bonito. Depois ficava cheia de sentimentos de culpa, porque estava a mentir. 

Mas a sensação que eu tenho é que vivia assim, numa espécie de limbo, entre a 

imaginação das histórias que eu criava... Aliás com sete, oito anos comecei a escrever 

livro também... Sempre escrevi, creio eu. E nesta altura eu sempre disse que queria ser 

escritora, realmente. Portanto eu penso que as ciências sociais vêm muito por este lado 

mais... eu não diria que é mais literário, claro, isto também teve a sua importância, 

mas... mais humanista, mais...  

K.K. – Como foi, então, essa decisão?  

G.C. – Bom. Portanto eu, claramente, estava... era portanto... Eu não gostava de 

matemática, não gostava tanto. Claramente, era as humanidades que me chamavam.   

H.B. – E no liceu havia essa?...  

G.C. – No liceu, havia, havia as disciplinas de letras e de ciências; portanto, 

claramente, havia estes dois grupos.  

H.B. – E você podia escolher.  



 

11 
 

G.C. – A partir do quinto ano, portanto a partir dos meus quatorze anos, quando 

transitei para o sexto ano... As disciplinas agora são outras. O sexto ano corresponde ao 

atual décimo ano. Eu tive que escolher: letras ou ciências. E já aí fiz uma escolha 

estranha. Porque na altura não havia licenciatura de ciências sociais em Portugal. Isto é 

1974, 75, quando eu fiz esta escolha. Estava previsto, eu lembro-me que estava 

previsto... dizia: licenciaturas em ciências sociais, eu não sei onde é que haveria, nem 

sei que licenciaturas havia. Mas eu, por exemplo, escolhi disciplinas de letras e 

geografia, porque vinha indicado como... e porque eu gostava de geografia também. 

Portanto, nessa altura, eu dizia que gostaria de estudar geografia ou história; mas eu 

gostaria... lembro-me de discutir isto com os meus pais – eu gostaria de estudar uma 

ciência que tivesse a ver com o homem no seu conjunto, tivesse a ver com tudo. 

Lembro-me exatamente de falar. E eles falarem, uma pessoa que eu conhecia mal, só de 

ouvir falar, que era um primo direito da minha mãe, o José Cutileiro, que é antropólogo, 

e falarem da antropologia: “ah, mas o Zé Cutileiro... o Zé Cutileiro, claro, era o Zezinho 

– ele é antropólogo, fez o curso”. Ele também fez o curso de medicina, depois fez 

antropologia na Inglaterra. E falarem na antropologia como a ciência que estudava o 

homem. Eu devia ter quatorze, quinze anos. Eu lembro de ficar com esta idéia. Mas ao 

mesmo tempo saber que em Portugal não havia essa formação, esse ensino. Mas fui 

escolhendo, no fundo, pelo interesse que tinha nas disciplinas. Depois, quando acabei o 

ano propedêutico, foi um ano que acrescentaram no meu ano... Porque até um ano antes 

de mim, no sétimo ano, passava-se para a universidade. Por acaso, dois anos antes de 

mim acrescentaram um ano, que era um serviço cívico. Não se sabia muito bem o que é 

que seria. Portanto, estamos em meados dos anos 70, no meu ano, introduziram um 

novo ano, que depois vai dar no décimo segundo ano. Um novo ano de escolaridade 

entre o secundário e a universidade. E que foi um ano em que eu tinha aulas pela 

televisão. Portanto foi um ano de mistério. Eu não sabia ainda muito bem como preparar 

aquilo, então... Pronto. O ensino era pela televisão.  

H.B. – Mas funcionava na escola ou em casa? 

G.C. – Não. Funcionava em casa. Era um ano em que nós estávamos em casa, 

tínhamos que ligar a televisão e fazer exames duas vezes por ano. Os exames 

intercalados e depois no final. E as disciplinas eram história, filosofia, portanto estava, 

claramente, nas letras. E durante esse ano, uma vez, encontrei um colega meu mais 
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velho, que eu conhecia da LCI, onde eu tinha andado envolvida... Portanto, a seguir ao 

25 de abril, eu pertencia à juventude do LCI, que eram os Comitês Toupeira Vermelha. 

Mas tive um ano ou dois; depois, acabei por sair, porque achava também que os 

trotskistas eram muito críticos com os outros obviamente de esquerda, e eu queria viver 

também a festa do 25 de abril, a seguir ao 25 de abril no caso, em conjunto, então 

arranjei maneira, tornei-me anarquista mas... Bom. Isso não interessa. Sim, porque eu 

tinha que argumentar por que eu ia abandonar os Comitês Toupeira Vermelha. Porque 

eram muito críticos, e depois nós não podíamos ir às manifestações. Uns eram 

revisionistas, outros eram stalinistas, outros eram... Aquilo, de facto, era... era chato, 

porque nós é que éramos bons, e o resto não prestava, e eu não... não... Pronto. Mas... 

Isto vinha a propósito... Ah! Encontrei um amigo meu do tempo da LCI e que estava a 

fazer o curso de antropologia na Universidade Nova de Lisboa e então falou-me. Foi a 

primeira pessoa que me falou da licenciatura de antropologia, que tinha acabado de ser 

criada na Universidade Nova de Lisboa. Portanto isto foi em...1976. Terá sido. Porque 

eu entrei em 1977-78. Portanto eu teria... Não. 78-79.  

H.B. – Terceira turma, talvez.  

G.C. – Eu entrei na segunda. 78 -79, 79-80... Exato. Eu entrei em 78-79 na 

Universidade Nova de Lisboa. Portanto foi antes, foi em 77 que eu o encontrei. E ele 

estava na primeira turma deste curso de antropologia, que era uma turma que tinha 

quatro pessoas.  

K.K. – Quatro?! 

G.C. – Quatro. Quatro a cinco alunos, porque ninguém sabia o que era. Muito 

pouca gente. E eu entrei na segunda, que foi uma turma normal. Teria talvez vinte 

alunos. Era apenas uma turma.  

H.B. – Em 78.  

G.C. – 78-79. E quando eu... Ah bom. Ele falou-me do curso, eu fui à Faculdade 

de Ciências Sociais e Humanas (eu creio que isto foi no princípio da Faculdade de 

Ciências Sociais e Humanas da Universidade Nova de Lisboa) e vi o plano curricular, o 

plano de estudos, pensei: pronto, é isto que eu quero. E agora, curiosamente, pensando, 

de facto, não era uma licenciatura especializada, não era assim tão especializada em 
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antropologia, porque tinha... era mais uma licenciatura em ciências sociais com bastante 

antropologia. Por exemplo, o primeiro ano, eu tinha cadeiras... Pensando agora em 

termos do curso. Eu tive duas cadeiras de geografia, eu tive uma cadeira de biologia, 

outra de etiologia, que era uma optativa, etiologia humana, história, economia, 

sociologia, claro. Mas... portanto era um composto de uma série de disciplinas de 

ciências sociais e algumas de antropologia: geografia, antropologia social e cultural. E... 

E bom, quando eu vi, claro, achei aquilo muitíssimo interessante, (na altura, as 

licenciaturas eram de quatro anos) e pensei logo: não, é isso que eu quero, que eu quero 

fazer. E ainda tive uma indecisão. Porque eu gostava muito de literatura, e a filologia 

românica era uma possibilidade. Ainda tive essa pequena indecisão. Mas depois achei 

que não, que era mesmo ciências sociais. E entrei neste curso. No primeiro dia de aulas, 

lembro-me bem, só estava uma colega, só estávamos duas. Isso foram a alturas 

conturbadas também, relativamente ao ensino, porque eu lembro-me que no meu ano... 

Agora, deixando aí em suspenso. Essa minha outra colega que estava, que era a 

Cristiana Bastos, foi quando eu a conheci, éramos só as duas, estivemos as duas nas 

primeiras aulas na licenciatura da antropologia, na Nova. Mas esse elemento é 

importante. Quando eu entrei na universidade  foi o princípio da existência de 

numerus clausus para entrar na universidade. Ou seja, a universidade tinha menos vagas 

do que aquelas que as pessoas queriam. E estes exames do propedêutico serviam 

precisamente para afunilar, para não deixar que toda gente entrasse. Só que eles 

enganaram-se com os exames e fizeram um afunilamento tão grande, eu creio que eles 

tinham, não sei se eram doze mil ou treze mil vagas, e, no primeiro resultado dos 

exames, só havia quatro mil estudantes que passaram. E eu fui um desses, e a Cristiana, 

presumo que também foi. Portanto, quando nós começamos as aulas em outubro, 

haviam muito poucos inscritos, ainda, no curso. Depois, o Ministério da Educação, que 

era quem regia isto, foi fazendo repescagens para... para, pelo menos, preencher as 

vagas que tinham. Portanto, em janeiro, a turma constituiu-se...  

K.K. – Encheu.  

G.C. – Encheu. Portanto, isto para explicar por que nas primeiras aulas estávamos 

muito poucos. E... E pronto. E na minha primeira aula na Faculdade de Ciências e 

Humanas, era geografia, lembro-me bem porque era uma professora com duas 

assistentes, portanto eram, digamos, três professores, eu e a Cristiana sozinhas, (ri) um 
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bocadinho assustadas, a ver aquilo. Ainda por cima... Porque quando elas entraram na 

sala de aula, eu e a Cristiana estávamos sentadas em cima da mesa, falando 

normalmente, e a professora em particular, era uma professora bastante exigente, era a 

Raquel Soeiro de Brito, (mas era uma excelente professora, é uma geógrafa conhecida) 

e disse logo: “as mesas não são para as pessoas se sentarem”. E então, pronto, elas 

deram, as três, a aula, como se estivessem com uma turma de cinquenta pelo menos. E 

estávamos nós, as duas, ali. Pronto. Apresentaram o programa...  

K.K. – Sem piscar.  

G.C. – Sem piscar. Portanto eu fui da segunda turma da antropologia, na 

Faculdade de Ciências Sociais e Humanas.  

K.K. – E os professores que te marcaram?  

G.C. – Ora bem, nesse primeiro ano, houve um professor, claramente, que 

marcou, que foi o José Carlos Gomes da Silva, que acabou de se reformar. Foi um 

professor, depois, do ISCTE, a seguir à Faculdade de Ciências Sociais e Humanas. Eu 

creio que ele tinha sido professor no ISCSP também. Ele dava a cadeira de 

antropologia. Uma das cadeira de antropologia, mas era a principal. Era: Temas e 

Problemas na Antropologia, no primeiro ano. E era uma cadeira sobre a história da 

antropologia. Portanto foi a primeira vez, onde eu ouvi falar da história da antropologia 

social e cultural. Porque a idéia que eu tinha quando cheguei era um pouco vaga. 

Lembro-me que na altura, eu procurava nas livrarias, não havia muita coisa. Lembro-me 

que um dos primeiros livros que li foi o Male and Female, da Margaret Mead. E eu 

gostei muito. E que depois fiquei muito triste, porque, nas bibliografias, praticamente 

nunca aparecia. Mas esta primeira cadeira com o José Carlos Gomes da Silva foi uma 

cadeira que abriu realmente a história da antropologia; ouvi falar nos autores e clássicos 

na antropologia. Nunca tinha ouvido falar, está claro. Ele era bastante exigente. Bom. 

Eles fizeram uma cadeira sobre história de antropologia. E esse professor marcou. E não 

marcou só a mim, eu creio que marcou todos os meus colegas, ou pelo menos parte 

deles. Tanto que nós, depois, ficamos muito tristes porque, no segundo ano, soubemos 

que ele foi para a Índia em trabalho de campo, portanto não estava. Portanto, no 

segundo e no terceiro ano, ele não deu aulas propriamente lá, e estávamos todos numa 

grande expectativa relativamente ao quarto ano, que ele ia dar uma cadeira chamada 
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antropologia do simbólico. Foi a altura que ele foi para o ISCTE. Portanto houve 

qualquer problema ali, a nível departamental e organizacional na Faculdade de Ciências 

Sociais e Humanas, e ele foi para o ISCTE. E nós, que éramos alunos, na altura, do 

quarto ano da licenciatura, aceitamos isto muito mal, achamos que nos estavam a roubar 

alguma coisa, e viemos, um grupo dentre nós, eu creio que a Cristiana foi também, João 

Ramos, creio também que veio, (portanto colegas que eu tenho agora aqui, no ICSTE, 

que são meus colegas, são aqui professores) e viemos, em grupo, assistir a um seminário 

aberto, que ele deu, de antropologia do simbólico, aqui no ISCTE; e fizemos um 

bocadinho greve às aulas de antropologia do simbólico que havia lá, porque nós não 

reconhecíamos, digamos... nem era bem a legitimidade, não reconhecíamos que era 

autoridade científica quem estava a dar essa disciplina lá. E éramos muito críticos, 

todos, também. (ri) Portanto esse professor marcou claramente. E depois, curiosamente, 

outros professores que me marcaram são professores, provavelmente, que não eram da 

antropologia. A maior parte deles. Bom. Houve uma outra professora que eu gostei 

imenso, de antropologia. Rosa Maria Peres. Foi minha professora lá, agora é minha 

colega e amiga aqui. Ela dava linguística geral. E...e bom, e tudo que aprendi também 

de estruturalismo. Lévi-Strauss e tal, porque o curso na Nova era muito marcado pela 

influência francesa. Lévi-Strauss... Aliás, depois, quando eu vim dar aulas aqui para o 

ISCTE foi um choque, porque era tudo o oposto, era muito anglófilo aqui. Mas outros 

professores que me marcaram lá: professores de história, o Vitorino Magalhães 

Godinho, eu tive a sorte tremenda de ter aulas com ele, Vitorino Magalhães Godinho, e 

é de certa forma um dos responsável, creio eu, pelo aparecimento das ciências sociais na 

Faculdade de Ciências Sociais e Humanas. Portanto... E que é uma pessoa que tinha 

uma concepção de ciência social como um todo, com suas várias disciplinas: 

antropologia, a sociologia, inclusivamente a história fazia parte disto. Claro que a 

história era dominante, a perspectiva histórica, mas é uma perspectiva de história em 

ciências sociais realmente. Agora consigo perceber isto. E isso marcou-me, realmente, 

isso marcou-me. E apesar do curso que eu fiz na Faculdade de Ciências Sociais e 

Humanas ser um curso de certa forma... talvez, um pouco eclético, porque era pouco 

especializado em termos de antropologia e havia lacunas, havia deficiências até, na 

formação de antropologia, mas tinha a grande vantagem de nos estimular a curiosidade 

e a vontade... quer dizer, tinha outras vantagens, que eu vejo... hoje eu vejo claramente 

que são vantagens, no sentido de abrir, e não de fechar, e às vezes, a ter pessoas que 
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podem estar um pouquinho inseguros nas matérias, que estão a ensinar, eu acho que isso 

pode ser uma grande vantagem também. Agora eu vejo as coisas de outra forma. Na 

altura, eu não via nada dessa forma. E quando, por exemplo, a licenciatura de 

antropologia do ISCTE nasceu, muito especializada, muito antropologia social, aliás 

nasceu assim, antropologia social e muito britânica também, na sua formação, isso 

fascinou-me. E achava que se ia... a qualidade do ensino da antropologia, e não era só 

eu que achava isso, na maneira geral, mas (que impôs) com essa qualidade, da 

especialização na antropologia social. Mas, hoje em dia, eu por acaso tenho outra visão 

sobre isso e acho que foi uma sorte ter feito esta formação eclética. Tive esse professor 

que me marcou, de história, de história econômica e social, de alguma forma, a Raquel 

Soeiro de Brito e a equipa dela também. O fato de ter tido duas disciplinas de geografia 

com certo nível de aprofundamento foi importante. Eu sempre gostei muito de 

geografia, e não compreendo como é que, por exemplo, aqui no ISCTE, a licenciatura 

nunca teve geografia. Eu sempre dizia que devia ter e tal. Tive, a nível de disciplinas 

optativas que fiz, por exemplo, etiologia humana, um professor (Gracia) Vieira, que nos 

abria perspectivas para as outras dimensões mais... mais biológicas, mais físicas da 

antropologia, que também é interessante, do comportamento animal propriamente dito. 

Portanto foram professores que me marcaram em disciplinas ao lado, de certa forma, 

mas que tudo, no conjunto, mas que me formou de uma maneira que... que, agora, eu 

percebo por que é que continuo de certa forma a querer conjugar algumas 

especialidades... Ou seja, antropologia urbana, no fundo, que eu fui por... Eu, desde 

muito cedo, comecei a interessar-me por antropologia urbana, sem que houvesse 

propriamente essa designação. Portanto, quando eu termino a licenciatura em 1982, 

portanto eu tinha vinte e um, vinte dois anos, era muito nova, e, passado menos de um 

ano, entro no mestrado, foi o primeiro mestrado que apareceu na Faculdade de Ciências 

Sociais e Humanas, coordenado pelo Vitorino Magalhães Godinho – realmente, ele 

organizou um mestrado com quatro vertentes, que era a sociologia, a história, a 

demografia e a antropologia – e eram mestrados de quatro anos, em que havia dois anos 

de aulas e dois anos de tese...  

K.K. – Coisa boa, hein? (ri)  

G.C. – É verdade. Agora eu já estou... já estou a saltar, Karina.  

K.K. – Não, não.  
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H.B. – Eu queria só voltar um pouquinho. Nesse contato seu, tão largo, com as 

ciências sociais, com uma forte entrada em história –, aliás, isso também é comum no 

depoimento dos sociólogos, então, talvez seja uma marca dessa formação das ciências 

sociais aqui...  

G.C. – Dos sociólogos aqui.  

H.B. – Sim, aqui.  

G.C. – Sim. A história, eu acho que é muito... muito importante.  

H.B. – A história é muito, muito... muito ativa, muito presente...  

G.C. – Relativamente... Deixe-me ver. Aos sociólogos, quando estava a falar na 

marca importante, estava a pensar, se calhar, alguns sociólogos do Porto também, que... 

se calhar, fizeram... Bom. Antes. A história tem que ser sempre importante, porque, em 

muitos casos, era a formação inicial. Eu julgo que, aqui, é um lado geracional, porque 

na minha geração, eu já fiz uma licenciatura em ciências sociais. A sociologia e a 

antropologia, na geração acima de mim, as pessoas ou fizeram a formação no 

estrangeiro, até de base, ou então, se fizeram cá de base, ou foi história ou foi economia 

ou... porque não havia ciências sociais...  

H.B. – É. Mas o que eu queria saber, assim. Quando você entrou e com esse 

contato com tantas disciplinas gerais, ainda assim, você sabia que a antropologia era o 

campo?  

G.C. – Sim. Porque era uma licenciatura em antropologia. Porque não era uma 

licenciatura em ciências sociais. Era antropologia.  

H.B. – Sim. Já era.  

G.C. – Era antropologia, e no fundo... Portanto esta visão... Eu julgo que isso será 

diferente, por exemplo, do que se passa no Brasil, que temos uma graduação em 

ciências sociais e depois a especialização em antropologia. Aqui, as ciências sociais 

nasceram logo desta maneira especializada. As graduações, nascem logo com 

sociologia, antropologia. Porque, naquele caso, é mais o conteúdo... portanto, no fundo, 

era a antropologia, e a antropologia era composta de alguma forma... não há o 
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especializar da antropologia, mas ao mesmo tempo esta formação subsidiária e ajudando 

também a...  

H.B. – A referência era sempre a antropologia. E tinha esses...  

G.C. – A referência era. Era, porque era uma licenciatura em antropologia. Nós 

sabíamos que éramos antropólogos. Estávamos a ser formados enquanto antropólogos. 

Apesar de termos bem consciência que não éramos antropólogos. Isso é uma questão 

que eu julgo que ainda está muito mal resolvida, neste momento, cá, porque... Nesse 

momento, há três licenciaturas em antropologia em Lisboa. O que está mal resolvido é 

se se é antropólogo logo a seguir à graduação, a seguir ao mestrado, a seguir ao 

doutoramento. Quando é que se é antropólogo? E, para nós, estava mais ou menos claro 

que éramos aprendizes de antropólogos, que só poderíamos ser realmente quando 

fizéssemos um doutoramento ou... quer dizer, quando fizéssemos uma investigação de 

grande fôlego, e que até lá, realmente, não seríamos. Eu julgo que isso é muito a 

imagem, que também a nível da universidade...    

K.K. – Além da Margaret Mead, algum outro livro foi marcante, ainda na 

licenciatura? 

G.C. – Ah, sim. Muitos. Sim, durante a...Margaret Mead foi pré a licenciatura. 

Foi, digamos, quando eu escolhi, encontrei o livro, ainda não estava, propriamente, a 

aprender antropologia. Foi o primeiro livro de antropologia que li. Mas sem estar no 

curso. Sim, houve vários livros marcantes. Lembro-me um. Isto é ridículo, mas... tem... 

temos continuado a acompanhar, que é Os Nuer, de Evans Pritchard. Portanto, no 

fundo, também, nós íamos escolhendo livros, que trabalhávamos no quadro de cada 

disciplina e íamos... e acabavam por nos marcar, porque estudávamos melhor esses do 

que outros. Só a própria escolha já indicava o interesse também.  

K.K. – E havia monografia no final do curso? 

G.C. – E havia um trabalho... Isso era outra vantagem. Que nós, na altura, éramos 

muito críticos e achávamos que era péssimo ter que fazer aquele trabalho prático no 

final, que era quase... Era uma espécie de tese de licenciatura. No fundo era um 

exercício de campo, que tínhamos que fazer, e que muitas pessoas acabavam por 
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demorar um ano, dois anos, e nunca mais acabavam o curso por causa daquilo. E eu 

acho que isso foi bom, era uma experiência muito boa de contato com a realidade.  

K.K. – Qual foi o seu trabalho? 

G.C. – E o meu trabalho eu fiz, no meu ano, que foi o primeiro ano da 

monografia, que houve esse trabalho final, podíamos fazer em conjunto, em trabalho de 

grupo, (coisa que depois deixou de se poder) e eu fiz em conjunto com uma colega e 

amiga minha, Ana Isabel Afonso, que é professora, atualmente, da Faculdade de 

Ciências Sociais e Humanas. E fizemos sobre... o contexto, o terreno foi Castelo de 

Vide, que é uma pequena vila, que fica no Alentejo, quase na fronteira com Espanha, no 

alto Alentejo; mas o tema surgiu-nos porque vimos uma notícia, uma reportagem no 

semanário Expresso, cujo título era O Gueto dos Malpiqueiros; e então falavam de uma 

comunidade que existia em Castelo de Vide, uma pequena comunidade, que chamavam 

gueto, que viviam numa parte do interior das muralhas do castelo, do Castelo de Vide, 

portanto um bairro relativamente degradado, e que era uma... bom, o termo 

malpiqueiros, os jornalistas davam várias... faziam uma composição: entrevistavam um 

médico da vila, iam fazer alguma pesquisa histórica... portanto, no fundo diziam que 

havia uma... nós quase que poderíamos dizer entre aspas – uma tribo urbana, que vivia 

ali, um grupo que vivia ali, completamente segregado, e... e bom, e faziam isto com 

grande sensacionalismo. E eu e a minha colega vimos isto e dissemos não, vamos ver o 

que é que se passa, vamos estudar isto. E fui eu, um bocadinho, também que puxei para 

isso, porque não me estava a apetecer muito... Vamos ver. Havia uma linha, sobretudo 

nos últimos anos do curso de antropologia, que era muito etnografia portuguesa no 

sentido...o estudo das comunidades rurais em Portugal. E esse lado não me interessava 

muito. Interessava-me mais o estudo das comunidades urbanas, apesar de não saber 

muito bem... eu aí tinha dúvidas, de facto, se era antropologia, se era sociologia os meus 

interesses. Depois, mais tarde, descobri o termo de antropologia urbana, que achei que 

encaixava bem, e comecei a fazer formação nesse sentido. Mas, claramente, o meu 

interesse era mais próximo da minha própria... das minhas dúvidas, das minhas... 

Portanto, quando eu digo que o exótico nunca me atraiu, era tanto o exótico de cá dentro 

como o exótico de cá fora; portanto havia certos terrenos que não me atraiam. E 

realmente acabamos por fazer um trabalho sobre uma vila urbana, Castelo de Vide, e 

sobre um fenômeno... Nós, na altura, não trabalhamos com essa bibliografia porque 



 

20 
 

também não tivemos uma orientação que nos (coubesse) levar por aí; mas realmente, o 

que nós fizemos foi desmascarar de alguma forma uma notícia de jornal, que estava... 

Portanto, a notícia era a invenção de uma comunidade, de alguma maneira, porque nós 

fomos lá à procura da comunidade, demoramos algum tempo para perceber que a 

comunidade não existia, eram duas ou três famílias com problemas, que chamavam os 

malpiqueiros, que eram descendentes de pastores. Tivemos muita dificuldade em falar 

com as pessoas, porque as pessoas tinham sido entrevistadas, não queriam voltar a ser 

entrevistadas, porque os jornalistas tinham deturpado completamente o que elas queriam 

dizer, inclusivamente o tal médico que tinha dado informações sobre os malpiqueiros; 

portanto tivemos um tempo até conseguir chegar aos interlocutores, e depois fomos 

muito bem recebidas pelo presidente da Câmara, que percebeu, porque já tinha tido um 

pedido da Assembléia da República para esclarecer o que é que se passava com o gueto 

dos malpiqueiros, portanto aparecem a esse senhor duas jovens recém licenciadas ou 

quase licenciadas em antropologia, a dizer que querem estudar isto, ele disse logo: “sim, 

senhora, venham estudar. Agradecemos. Arranjamos uma casa” – para nós ficarmos lá, 

e “temos que lhe pagar”, nós recusamos, porque nós estávamos ali para efeitos 

acadêmicos, nem pensar nisso. E no final do nosso trabalho, eu creio que 

inclusivamente retiraram o prêmio. Porque estes jornalistas tiveram um prêmio como a 

melhor reportagem. E, depois do nosso dossiê ter sido enviado para a Assembléia da 

República, (ri) não sei o que é que aconteceu, eu creio que retiraram o prêmio, porque, 

de facto, aquela notícia era uma pura invenção de uma realidade, que não existia, que 

não era assim. Nós, só depois do trabalho é que tivemos consciência do que é que 

tínhamos estado a fazer. Portanto, o nosso trabalho durou... praticamente, foi um verão, 

foi entre julho e outubro, novembro, nós acabamos, em dezembro, estávamos a defender 

a monografia. Mas foi um trabalho de um grande improviso, de andarmos lá com muitas 

angústias – eu lembro-me que a minha colega, por exemplo, queria ir para a aldeia dos 

seus pais em Trás-dos-Montes, às tantas, fazer uma monografia segura, porque a dúvida 

era: mas isto é antropologia? Isto não é antropologia. O que é que nós estamos?... 

Estávamos mesmo com estas dúvidas, porque a bibliografia que nós tínhamos não nos 

ajudava. E então, já aí, por exemplo, eu habituei-me sempre a ler muito mais coisas de 

sociologia, que no fundo ajudaram mais a perceber estes contextos, na bibliografia que 

nós tínhamos disponível. E pronto, e foi um pouco uma... E defendemos, 

argumentamos, que aquilo, sim, senhora, era antropologia; quem sabe, uma 
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antropologia urbana... No fundo foi uma coisa feita assim, com este improviso. Mas foi 

muito útil do ponto de vista da ligação à... para já, a ligação à realidade. E por em curso. 

Vamos chegar agora ao fim de...  

K.K. – Vamos dar uma pausa para trocar a fita.  

H.B. – Graça, malpiqueiros?  

G.C. – Malpiqueiros.  

[Interrupção da gravação] 

K.K. – Pronto.  

H.B. – Quem sabe você nos conta um pouco mais, por que malpiqueiros?  

G.C. – Era isso que... Exato. Portanto esta tal família de malpiqueiros, eles tinham 

alguma relação... Nós não percebemos. Mas eles teriam vindo ou os pais teriam vindo 

de uma aldeia próxima de Castelo de Vide chamada Malpica do Tejo, onde havia uma 

população de pastores. Historicamente. Aliás, nós, por exemplo, no decurso deste 

trabalho, entrevistamos historiadores, para nos falarem das rotas, até, de pastores, entre 

Espanha e Portugal, os vários percursos de... não é intra-humância mas é uma espécie de 

circulação – pastores com seu gado. E entrevistamos, por exemplo, o Orlando Ribeiro, 

no decurso deste trabalho, porque queríamos perceber melhor esta relação com 

pastoricia e desta comunidade urbana com estas populações; porque, no fundo, estes 

malpiqueiros ou estas duas famílias foram viver para Castelo de Vide e eram os outros 

lá, portanto estigmatizados de alguma forma, por serem pastores, por... E nós, depois, 

percebemos que também havia uma história familiar de endogamia e de doença mental, 

portanto alguns deles eram realmente oligofrênicos. E pronto. E esta associação – 

pastores, oligofrênicos, esta rua e... Foi com estes ingredientes que a notícia de jornal 

foi feita, dando a idéia que, dentro das muralhas do castelo, havia ali uma comunidade 

que vivia... e a comunidade era uma família ou duas, e que no fundo deu esta imagem à 

rua e à vila quase no seu todo. Portanto, quando nós chegamos lá, as pessoas estavam 

ofendidíssimas com esta notícia, que tinha conspurcado de alguma maneira a boa 

imagem da vila de Castelo de Vide, que ainda por cima é uma vila lindíssima e turística 

e que atrai muitas...  
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K.K. – Houve um júri na defesa da?... 

G.C. – Houve um júri. Que era um júri pequeno. Era a nossa orientadora, Cândida 

Porto, que era professora na... e que nos apoiou muito, também, neste improviso, 

portanto, ela é que de facto nos deu sempre força – “não, vão para frente”, mesmo nas 

nossas dúvidas: mas isto é objeto, isto é antropologia? – “Não. É, seguramente”. 

Portanto ela tinha uma imagem muito positiva que era. Estas coisas que não sabemos 

muito bem o quê, se a antropologia não pode tratar, então que outra ciência pode tratar?  

Claro que hoje, a mim, isto parece muito imperialista. A antropologia é que consegue 

apanhar aquilo que mais ninguém consegue apanhar. Mas como mensagem era ótima, 

porque dava-nos força para improvisar, pronto, sem bibliografia, sem nada, fomos por 

aqui. E a pergunta era?... 

K.K. – O júri, se o júri recebeu bem.  

G.C. – O júri. Mas o júri eram pessoas, todas... Eram professores. Era o 

Mesquitela Lima, que era o coordenador, na altura, do Departamento de Antropologia 

da Faculdade de Ciências Sociais e Humanas e do curso. E quem era o outro membro 

que nos fez perguntas? Nem me recordo. Eram três pessoas. Mas foi mais ou menos 

pacífico, porque no fundo nós estávamos a revelar algo que não...  

H.B. – Uma originalidade inclusive.  

G.C. – Mais interessante que o júri foi um mal-entendido. Esse mal-entendido foi 

engraçado. Porque nós tivemos... O presidente da Câmara desta comunidade Castelo de 

Vide mandou uma carta para o presidente do Departamento de Antropologia da 

Faculdade de Ciências Sociais e Humanas, muito elogiosa, muito contente com este 

trabalho, e a dizer que se ele tivesse que...  

H.B. – Agradecendo inclusive.  

G.C. – Agradecendo, e que se ele tivesse que avaliar dava vinte valores, e por 

nossa humildade, pela nossa simpatia... Bom...  

K.K. – Aqui, a nota máxima é vinte.  
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G.C. – É vinte. Que nós teríamos os vinte valores. Como tudo tinha corrido bem. 

E o presidente do Departamento de Antropologia, o coordenador Mesquitela Lima, 

antes de nós defendermos, ligou para o seminário Expresso, para dar a informação de 

que esta monografia feita sobre a notícia do Expresso ia ser defendida e tal. Eu creio 

que ele também mandou uma cópia para lá. Claro que os jornalistas não apareceram. 

Mas apareceram dois amigos meus, que eram pessoas que ninguém conhecia, que eram 

dois rapazes, assim, de barba e tal, (isso foi princípio dos anos 80, as pessoas usavam 

barba) e estiveram lá sentados. E só no final é que nós percebemos que, durante todo o 

tempo, o presidente do Departamento de Antropologia pensou sempre que aqueles dois 

personagens eram os jornalistas do Expresso. E então falava para eles... (ri) Portanto 

houve um mal-entendido durante toda a nossa defesa, que era os membros do júri 

acharem que estavam ali os jornalistas do Expresso, com quem nós dialogávamos, a 

ouvir ali aquela conversa. Mas só no final é que nós nos apercebemos disto, quando 

finalmente se percebeu que eles não eram nada jornalistas do Expresso. Nós 

aproveitamos muito mal isto, confesso, eu e a minha colega, porque, inclusivamente, 

tivemos um convite para fazer uma notícia para o Diário de Notícias, por exemplo –, o 

diretor do Diário de Notícias, que é um dos jornais mais importantes de Lisboa, 

convidou... estava em Castelo de Vide, nós o entrevistamos também, lá em casa dele, e 

convidou-nos para fazer uma notícia, fazer uma síntese, no fundo, deste trabalho, para 

ser publicado no Diário de Notícias –, e nós nunca conseguimos organizar, porque 

entretanto, acabamos o curso, e começamos a fazer várias coisas por nossa conta e risco. 

Eu recordo-me que fizemos, por exemplo, um estágio de alguns meses no Museu da 

Arqueologia, em Belém, e que não sabíamos muito bem... Quer dizer, puseram-nos a 

estagiar, deveríamos descrever e classificar umas peças africanas, mais exótico que há, e 

a nossa dificuldade em preencher aquelas fichas, porque não tínhamos o mínimo de 

conhecimento sobre o assunto para aquilo. E eu, por exemplo, num certo momento, o 

professor Mesquitela Lima, que era o coordenador do Departamento de Antropologia da 

Universidade Nova, convidou-me para organizar um primeiro número de uma revista 

chamada Etnografia, que... Não. Desculpa. Ethnologia, com th, que era a revista oficial 

do Departamento de Antropologia e que estava a arrancar. Portanto, ele tinha avançado 

com esse projeto, tinha alguns artigos, tinha guardado aquilo na gaveta e não tinha 

tempo para tratar do assunto, e então convidou-me. Isto foi pouco depois de eu ter 

acabado o curso, portanto em 1983. E convidou-me para organizar aquele número, para 
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publicar. E eu fiz isso. E foi nesta revista, por exemplo, que aparece uma entrevista do 

Joaquim Paes de Brito sobre o fado. Foi precisamente neste momento. Estava a sair o 

primeiro número da coleção Portugal de Perto, organizada... a coleção do Joaquim Paes 

de Brito. Eu não conhecia o Joaquim Paes de Brito realmente, eu não conhecia nada de 

fado, eu até não gostava de fado, e o primeiro número da coleção Portugal de Perto foi 

reedição do livro do Tinop (João Pinto de Carvalho), A História do Fado. Agora, eu 

sabia, sim, que o Joaquim Paes de Brito era antropólogo, eu sabia, sim... percebia, que o 

fado é uma canção urbana de Lisboa, portanto... e já esta ligação, para mim, era 

suficientemente interessante, era uma novidade para mim, um antropólogo publicar a 

reedição de um livro sobre o fado, numa coleção de antropologia, portanto, já isto me 

fazia pensar, e propus ao Mesquitela Lima, por que não fazer uma entrevista ao... no 

fundo ao coordenador desta coleção de antropologia, a propósito da saída deste livro 

sobre o fado. E pronto. E aí ele sugeriu-me dois nomes de pessoas que também tinham 

acabado de se licenciar, que é Clara Carvalho, que é minha colega aqui agora, de 

gabinete, que estava a terminar a licenciatura, (ela era do ano a seguir a mim) e um 

outro colega, Mario Rui, que estava... talvez, no segundo ou terceiro ano, mas que tinha 

feito um trabalho sobre o fado. Portanto ele sugeriu-me falar com estas duas pessoas 

para fazermos uma entrevista ao Joaquim Paes de Brito. Eu já conhecia o ISCTE, 

porque tinha andado aqui a frequentar o tal seminário aberto, Antropologia do 

Simbólico, do José Carlos Gomes da Silva...  não conhecia o Joaquim Paes de Brito...  

K.K. – Um ato político. (ri)  

G.C. – Exatamente. Um ato de revolta contra a má antropologia simbólica que nos 

queriam dar, quando estava aqui um especialista...  

K.K. – Graça. Nunca mais eu vou te olhar... (ri)  

G.C. – Imagina. E então... sim, senhor. E combinamos. Portanto, eu telefonei, era 

tudo pelo telefone, combinei com o Joaquim Paes de Brito, íamos cá estar e tal, e 

preparei a entrevista. Eu, que não sabia nada sobre o fado, portanto, li a introdução, 

muito boa, que o Joaquim faz nesta primeira reedição, portanto neste livro sobre a 

história do fado, li e reli a introdução, e montei um conjunto de perguntas sobre aquela 

introdução, sem eu própria ter noção; de facto, aquelas perguntas era, assim, um projeto 

de investigação, porque a introdução deixa uma nata de pistas a ir ver. Portanto eu levei 
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aquilo tudo à letra. E então, eu nomeei quatro, cinco perguntas, e depois juntei-me com 

os meus colegas, que na realidade, enfim... depois foi bom, durante a  entrevista, porque 

eles introduziram outras questões –, mas tínhamos logo combinado que eu levava ali o 

esqueleto –, e encontramos com o Joaquim Paes de Brito aqui no ISCTE. É claro que eu 

me lembro hoje como se fosse ontem. Isto foi em 1983, creio eu. E encontramos com o 

Joaquim. Ele tinha arranjado aqui uma sala no ISCTE, portanto o ISCTE neste 

momento era só um dos edifícios, e eu fiquei impressionadíssima com o Joaquim, 

evidentemente, assustadíssima; os meus colegas, acho que não, acho que não ficaram, 

mas eu fiquei realmente. E então ele falou... não sei, deve ter durado duas horas esta 

entrevista. Bom. Quando eu lhe disse as perguntas...  

K.K. – Só? (ri)  

G.C. – Só. Quando eu lhe disse as perguntas...  

H.B. – Eram quatro perguntas.  

G.C. – Eram quatro; mas, quando eu lhe disse as quatro, ele disse: “Bem... Isso, 

podemos ficar aqui dias a falar, porque isso é todo um projeto”. (risos) Portanto, 

destruiu logo as perguntas, (ri) e eu fiquei muito aflita, porque aquilo eram também 

minhas curiosidades, sei lá eu, sobre tudo. Eu queria tudo nas perguntas. De maneira, 

claro, lá se foram partindo as perguntas. Depois, houve outras perguntas, que foram 

surgindo, sobre um fado vadio... até, dos meus colegas, um, sobretudo, que estava mais 

próximo, realmente, do fado, esse que tinha feito o trabalho sobre o fado no contexto do 

curso que ele estava a fazer na Nova, e estava mais dentro do que havia de fado em 

Lisboa na altura do que eu, porque, para mim, o fado era uma coisa absolutamente 

distante, não tinha muito idéia do que é que era, e pronto, e gravamos aquilo. Depois, eu 

transcrevi aquilo, demorei muito tempo para transcrever, (à máquina de escrever ainda, 

na altura) e enviei para o Joaquim, que reescreveu de alguma maneira, e deu aquele... e 

pronto, deu-me a entrevista. Agora, fico muito contente por acaso, que aquilo tenha sido 

feito, porque acaba por ser...  

H.B. – O seu batismo, talvez?  

G.C. – Foi o meu batismo, e eu creio que dos textos sobre o fado, do Joaquim, é 

talvez o primeiro que há também. Porque o Joaquim... Isto vinha muito na continuação. 
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No fundo isto surgiu... e ele fala muito isto no texto, de um... ou estava muito presente 

nesta entrevista, que foi... ele, na altura, falou nestes nomes, pessoas que eu não 

conhecia de todo, como por exemplo Antonio Firmino da Costa e Maria das Dores 

Guerreiro, (eu nem sabia que existiam sequer) e que tinham sido seus estudantes, há um 

ano ou dois, numa disciplina que ele dava aqui no ISCTE, que acho que era 

antropologia das sociedades complexas, qualquer coisa assim, em que ele tinha sugerido 

os seus alunos irem fazer uma pesquisa sobre o fado. Aliás, ele acaba a entrevista a 

referir os nomes de alguns alunos e a dizer que “provavelmente, alguns dos futuros 

livros daquela coleção iriam ser sobre... como por exemplo o trabalho de Antonio 

Firmino da Costa e Maria das Dores Guerreiro”, que é inacreditável; portanto é... o livro 

que eles publicaram sobre o fado era um trabalho de uma cadeira que eles fizeram aqui 

no ISCTE. Portanto eu não sabia quem eram estes personagens que ele estava a falar...  

K.K. – Mais tarde, o seu livro vai sair pela coleção também.  

G.C. – Exato. Mais tarde, também. Mas aí já bastante mais tarde portanto. Isto aí 

foi em 1983, e o livro saiu em 1997.  

K.K. – Mas foi um... 

G.C. – Aí eu conheci o Joaquim, portanto eu não... eu estava...Na altura, estava 

desinserida... Na altura, na realidade, eu estava a dar aulas no ensino secundário, entre 

ter acabado a licenciatura e ter entrado no ISCTE. Portanto eu concorri nos concursos 

para professores do ensino secundário. Eu pertencia ao grupo de geografia. A 

antropologia pertencia ao grupo de geografia. E eu tive um ano a dar aulas na escola 

secundária, acho que chamava assim, enfim, de Vila Franca de Chira, que é uma 

cidadezinha aqui próxima de Lisboa. É mais ou menos a meia hora, de comboio, de 

Lisboa.  

H.B. – Deixa eu te fazer uma pergunta. Quando um estudante terminava a 

licenciatura, como você nesse momento, que alternativa havia? 

G.C. – Não havia. Ou seja, a alternativa no meu tempo, a alternativa que havia, e 

que já não há, era dar aulas no ensino secundário. Era ser professora do ensino 

secundário. Agora parou, completamente, para estes cursos. Porque na altura a 

antropologia estava incluída num grupo de geografia, portanto a disciplina antropologia 
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houve algum tempo no ensino secundário; mas depois deixou de haver. Mas os 

licenciados em antropologia podiam dar aulas de geografia. Foi o que eu dei. Portanto 

eu estive a dar aulas de geografia, não era antropologia.  

H.B. – E era um concurso? 

G.C. – É um concurso público. É um concurso anual. Era. Eu julgo que agora... 

agora, o sistema mudou, é de três em três anos. E agora já não é possível dar aulas no 

ensino secundário. Mas eu entrei por concurso...  

H.B. – Mas você entraria na carreira de professor? Não.  

G.C. – Eu não sei quais eram as minhas possibilidades. Mas tem colegas meus 

dessa altura que sim, que acabaram por entrar. Mas neste concurso, era para professor, 

não era provisório, era eventual. Creio que era o nome. Inclusivamente eu... Portanto eu 

entrei... Eu fiz esse concurso nacional e fui colocada em Vila Franca de Chira. Portanto 

eu concorria para várias escolas, e concorri para escolas aqui na área de Lisboa. Fiquei 

colocada em Vila Franca de Chira. O absurdo disto é que eu era recém licenciada em 

antropologia e eu era a única licenciada do grupo dos professores de geografia. Todos 

os outros professores não tinham a licenciatura completa de geografia. Mas ganhavam 

muito mais que eu, porque tinham habilitação própria, porque eram de geografia, e eu 

tinha habilitação suficiente. Eu ganhava menos. Mas eu é que era a delegada do grupo e 

tinha que dar as diretivas para eles que estavam há anos a dar aulas como professores 

eventuais mas a ganhar o mesmo. Quer dizer, isto era um absurdo portanto. Aquela 

minha passagem na escola de Vila Franca de Chira foi muito interessante do ponto de 

vista  da minha experiência e estar a dar aulas... no fundo eu dei aulas... tinha sétimos, 

nonos e décimo segundo, portanto meu horário era completo, e tinha desde os onze anos 

até os dezesseis, dezessete. Ou seja, o décimo segundo ano, o programa era, realmente, 

um minicurso de geografia. Eu tive que estudar... para dar aquele décimo segundo ano, 

que era um curso pré-universitário de geografia. Tinha de tudo, desde estatística, depois 

tinha história da geografia, geografia industrial, geografia rural, geografia urbana... 

Tinha de tudo. Eu estudava para aquilo. E depois tinha o sétimo ano, que eram crianças 

de onze, doze anos, e o nono, que eram os adolescentes de quatorze anos. Portanto tinha 

um horário bem recheado. Claro que... Quer dizer, eu estava a fazer isso por uma 

questão de... para trabalhar, para ter a minha autonomia. Eu já tinha saído da casa de 
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meus pais e estava a viver por minha conta, e portanto queria trabalhar para... Mas sabia 

que queria fazer uma carreira... quer dizer, em antropologia. Eu tinha me licenciado com 

média dezesseis, eu queria continuar. Eu queria fazer investigação, portanto comecei a 

fazer o mestrado. E concorri a umas bolsas de uns acordos luso...vários países. Portanto, 

no caso, foi de um acordo luso-belga. E concorri a uma bolsa de um mês, para... o que 

eu me propus era fazer contatos na Bélgica. Eu também escolhi a Bélgica porque tinha 

amigos que viviam lá e porque tinha havido um... não era um professor, mas uma das 

leituras que eu tinha gostado... Claro que Lévi-Strauss me marcou durante um... Há 

coisas que eu já tapei na minha memória. (ri) Já passei à frente. Mas o Lévi-Strauss era 

muito marcante na formação que eu fiz, e outros estruturalistas como, por exemplo, este 

professor da Universidade Livre de Bruxelas, chamado Luc de Heusch, que tinha sido, 

aliás, creio eu, o orientador do José Carlos Gomes da Silva, desse professor que me 

marcou. Portanto eu propus-me ir para o Departamento... não sei se era de Antropologia 

ou se era de Sociologia, da Universidade Livre de Bruxelas, contactar com o Luc de 

Heusch, no sentido de continuar a minha carreira. Isto enquanto eu estava a dar aulas, 

durante esse ano, em 83 portanto. E concorri, tive a bolsa e fui, um mês, para a Bélgica. 

Apesar de que, na escola, não me deixaram ir. Na escola onde eu estava a dar aulas, eles 

podiam ter pedido substituição, mas o presidente do Conselho Diretivo, que era um 

professor de trabalhos manuais, absolutamente...pá, uma pessoa inominável, e que, 

evidentemente, me olhava... Quer dizer, uma jovem de vinte e três anos, um bocado mal 

vestida, que eu sempre fui mal vestida, licenciada em antropologia... Quer dizer, eu era 

odd ali no meio, de facto, aquilo não fazia muito sentido. E ele me disse logo: “Nem 

pensar nisso. Não pode ir”. Eu: “Mas eu tenho uma bolsa e tal. Eu não vou recusar a 

bolsa”. “Não pode. Não deixo e tal”. Claro que eu fui. E tive um processo disciplinar 

depois. Eu fui, como eu tenho uma história de bronquite asmática, cheguei lá e, de facto, 

adoeci; e fui ao médico e tive uma declaração médica em que não podia viajar. Portanto, 

depois, eu tive um processo disciplinar. Mas tinha tudo justificado. Até por questões de 

saúde. Portanto eu... Claro que eu disse, eu não tencionei ficar aquele tempo todo. Fui 

apenas fazer o contato, mas depois tive que lá ficar.  

H.B. – E ficou quanto tempo? 

G.C. – Fiquei um mês. Falei com Luc de Heusch ... Isso é curioso, porque eu 

cheguei lá, ele disse: “o que é que lhe interessa?” – perguntou-me ele –, e ele 
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coordenava um mestrado em civilização africana, e... pronto, tentou me encaminhar 

para um mestrado em civilização africana. E eu pensei: pronto, se tem que ser assim... 

Mas, de facto, o que eu gosto é antropologia urbana. Comecei a falar em antropologia 

urbana. E o lazer. Eu andava na altura... queria estudar o lazer. Estava a fazer o 

mestrado e comecei a ler a sociologia do lazer, portanto tinha um projeto, que era 

estudar o tempo livre. Não sabia ainda bem como. Em Lisboa. Mas queria estudar 

Lisboa e queria estudar coisas que eu achava que não estavam estudadas do ponto de 

vista da antropologia, que eu achava que era importante. Pronto. Isso era um bocadinho 

arrogante, realmente. E quando eu lhe falei em antropologia urbana, ele disse: “Ah. 

Então, isso não é comigo, isso é com a professora Marianne Mesnil, que tem estudos”... 

E ela tinha sido uma antropóloga que eu também tinha lido cá, nomeadamente um texto, 

que era Trois Essais sur la Fête, que estudava festas. Não sei se era [inaudivel], Não sei, 

exatamente, qual era o contexto. Mas eram festas populares, locais, da Bélgica. Eu ainda 

tentei ir falar com ela; mas, na realidade, também não era bem festas ou locais que me 

interessavam estudar, nem era aquele ponto de vista. Ela era, talvez, mais estruturalista 

ainda que o seu colega, e havia qualquer coisa, também, naquelas explicações, que 

também já não... Não era bem aquilo que eu queria. E as minhas leituras também já 

estavam por outros lados. E... bom, e entretanto, tive que regressar, porque um mês, 

também não dá para muito. Qualquer das formas, pedi uma bolsa para ir frequentar o 

mestrado em civilização africana. Que foi, no fundo, as aulas que eu assisti. Tinham... 

Na altura, havia...  

K.K. – Lá na Bélgica.  

G.C. – Lá na Universidade Livre de Bruxelas. Pedi uma bolsa para ir. E tive uma 

bolsa para logo a seguir, de três meses. Aliás, o Luc de Heusch disse logo, “se conseguir 

uma bolsa, mesmo pequena, vem para cá; mas depois, cá, consegue arranjar bolsa para 

continuar a estudar”.  E entretanto havia áreas da... (sobretudo) geográfica, que me 

fascinavam também.   Por exemplo,  [inaudivel], que nós tínhamos aprendido no 

quadro, por exemplo, das disciplinas que Rosa Peres dava. África era muito presente. E 

eu pensei, antropologia urbana, talvez pudesse conciliar e... E pronto. Era a 

oportunidade que tinha. E porque tinha um pouco consciência de que também queria 

sair daqui. Só que entretanto acabei por não... essa bolsa de três meses, acabei por não 

usar, porque isso foi para o ano letivo seguinte, que foi 84-85, que foi quando eu entrei 



 

30 
 

no ISCTE. Portanto eu concorri, por concurso, para entrar no ISCTE, e claro que a 

condição, eles estavam a me contratar para eu dar aulas, não era para ir fazer mestrado 

em civilização africana a Bruxelas. Está claro, portanto, a condição foi logo eu desistir 

da bolsa caso ficasse. E eu negociei, disse: ok, eu desisto da bolsa de três meses; mas 

pelo menos deixem-me ir quinze dias ou um mês...  

K.K. – Assistente estagiária. No caso, seria essa primeira contratação.  

G.C. – Foi. Primeira contratação. Entre 84 e 87-88.  

K.K. – Isso foi a entrada no mestrado também?  

G.C. – Não. O mestrado, eu estava já a fazer o mestrado na Faculdade de Ciências 

Sociais e Humanas. Eu fiz o meu mestrado na Nova. Que era o mestrado... foi o 

primeiro mestrado em ciências sociais, proposto pelo Vitorino Magalhães Godinho, que 

era...digamos, era a pessoa de referência, era o intelectual de referência, o cientista de 

referência.  

K.K. – E havia um projeto para entrar?  

G.C. – Não. Era apenas... Havia um número muito restrito de vagas, portanto, o 

mestrado foi aberto com quatro especialidades, e eram oito estudantes por cada 

especialidade, dos quais cinquenta por cento eram professores da própria instituição. 

Porque eu tive muitos professores licenciados só, que não tinham nem mestrado nem 

doutoramento. Estamos a falar... não era trinta anos atrás, era cem anos atrás. Portanto... 

nos anos setenta...  

H.B. – É verdade. Porque a relação...  

G.C. – Nos anos 70, não havia formação universitária em ciências sociais, 

sociologia, antropologia, por aí. Portanto a idéia era formar também os próprios 

assistentes que estavam a dar aulas na Faculdade de Ciências Sociais e Humanas; 

portanto, eles punham uma cota de cinquenta por cento para os professores da casa e 

cinqüenta por cento para os de fora. Portanto... O número de vagas eram quatro. E entrei 

eu, essa minha colega que fez Malpicas comigo, Ana Isabela Afonso, a Cristiana Bastos 

e... quem foi a outra pessoa? Que não era lá professor. Agora estou a me lembrar dos 

professores. E uma quarta pessoa, que agora não me recordo. Entramos os quatro. Para 
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além de quatro assistentes do Departamento de Antropologia, que fizeram também esse 

mestrado. Ou que não fizeram. Houve uns que desistiram. Na realidade, eu creio que eu, 

Ana Isabela Afonso e a Cristiana Bastos. Desses oito, se calhar, fomos os únicos que 

fizemos, que chegamos ao fim do mestrado. Porque houve pessoas que foram 

desistindo. Portanto, quando eu entrei no ISCTE, eu estava a fazer este mestrado, que 

eram dois anos de aulas. E eu escolhi, o mais possível, as cadeiras que tinham a ver com 

história e com o Vitorino Magalhães Godinho, realmente. Eu escolhia muito em função 

dos professores. E, de antropologia, eu acho que só fiz aquilo que me obrigaram a fazer; 

porque, realmente, o painel de professores lá não era brilhante em antropologia. E eu 

queria aprender as coisas. Portanto isso reforçou a tal minha formação próxima da 

antropologia mas muito misturada. Eu lembro-me, por exemplo, neste mestrado, fiz um 

trabalho sobre o Anthropologique, do George Balandier, até porque, na altura, estava a 

pensar ainda que ia fazer mestrado em civilização africana. Depois percebi que não era. 

E foi onde também comecei a entrar mais num tipo de... Mas isso também porque já 

estava no ISCTE. Na altura em que entrei no ISCTE. E comecei a conhecer melhor, por 

exemplo, a antropologia social do mediterrâneo, todos os estudos mais rurais sobre 

comunidades rurais do sul da Europa e do Mediterrâneo, e por ter entrado no ISCTE 

também, que era claramente o lado forte da formação aqui, e vinha daí pela quantidade 

de professores... não era tanto quantidade, porque eram poucos, mas pelos professores 

formados em Oxford ou Cambridge, que tinham no fundo criado ou proposto o 

Departamento de Antropologia aqui, nomeadamente o Raul Iturra, que era pessoa de 

referência, e foi, durante bastante tempo, aqui do Departamento de Antropologia do 

ISCTE; que era uma pessoa muito particular e a quem eu devo muito, também, eu ter 

podido continuar com esta fantasia, um bocadinho, da antropologia urbana. Porque no 

fundo era uma coisa um bocadinho fora de tudo. E no quadro do mestrado, eu fiz uma 

tese de mestrado já em antropologia urbana. Já quis dar esse nome. Quando me 

permitirem, depois, sair daqui, eu vou buscar a tese de mestrado, que está aqui. (ri)  

K.K. – Vá buscar.  

G.C. – Está aqui, já de fora. Isto não foi de propósito mas...  

K.K. – É a laranjinha, não é? 
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G.C. – É a laranjinha, exatamente. Esta capa. Esta capa foi o meu colega e então 

muito amigo Miguel (Gomes) d’Almeida que fez.  

H.B. – Linda. 

G.C. - Fez-me dez capas assim. Pintadas.  

K.K. – Que graça.  

G.C. – Neste momento, com as normas de Bolonha, já não se pode ilustrar desta 

maneira as capas. Ele fez a partir de uma fotografia do Luis Pavão. Porque eu fiz este 

trabalho sobre a laranjinha muito a meias com um amigo fotógrafo, um apaixonado de 

Lisboa e que fotografa muito bem Lisboa e os ambientes populares, e foi muito em 

conjunto que fizemos isto. Foi tese de mestrado feita na Universidade Nova de Lisboa. 

E que também foi uma coisa negociada. Eu lembro-me ter uma reunião com o Vitorino 

Magalhães Godinho e ele queria me convencer a trabalhar Évora, porque achava que 

Lisboa era muito complicado para um antropólogo. Para um antropólogo, era muito 

complicado. Évora tinha a dimensão mais adequada. Mas eu, realmente, interessava-me 

Lisboa. Mas, de facto, eu creio que é sempre um desafio, Karina sabe isto bem, para um 

antropólogo urbano, definir os objetos, porque... para onde nós temos, talvez imaginar, 

em que a espacialidade é muito importante a definir o próprio objeto que se estuda. 

Claro que agora já vejo isso de uma maneira mais confortável, porque tenho um know 

how que na altura não tinha. Então, na altura, a espacialidade era...parecia... a 

territorialização do terreno parecia a condição base mínima para fazer qualquer trabalho 

de etnografia. Sem isso, como? E depois, ao mesmo tempo, a apreciação de que, numa 

cidade, isso não se faz de uma maneira arbitrária, levava a que ficasse muito confinada a 

associações ou às chamadas coletividades; e isso foi de facto um dos temas que eu 

trabalhei durante bastante tempo. É que o meu ponto de partida era muito tempo livre, e 

depois lá fui, tentando definir as coisas. O jogo da laranjinha foi uma coisa que me 

apareceu, que me surgiu, que eu não estava à espera. E que, curiosamente, durante todo 

o tempo de elaboração desta tese, (demorou mais ou menos um ano entre trabalho de 

campo e escrita, portanto é uma coisa relativamente modesta) mas até quase ao final, eu 

dizia que estava a trabalhar o lazer e o jogo no bairro de Campo de Ourique. E o meu 

orientador, o Raul Iturra, que de antropologia urbana propriamente eu penso que ele não 

sabia nada, mas tinha a enorme vantagem de não matar as minhas loucuras; e isto, de 
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facto, é uma grande vantagem. E então ele... a partir de uma certa altura, ele dizia: “ 

Hum... Eu acho que a tua tese vai ser sobre o jogo da laranjinha”. “O jogo da 

laranjinha?! Nem pensar nisso!” Parecia-me aquelas coisas de repressão etnográfica 

ou... “Não, o jogo é parte...” – “Não. Isso não me interessa para nada!”. Realmente foi o 

que foi, acabou por ser.  

K.K. – Quando se deu conta disso? 

G.C. – No momento da escrita. Claramente, na escrita e no... Quer dizer, eu tinha 

muito material mas... quer dizer, naquela triagem da análise do material do trabalho de 

campo, fui vendo o que tinha pernas para andar e o que é que não tinha. Portanto eu, de 

facto, tinha muitas idéias, muita... tinha uma tese ideal na cabeça, onde a laranjinha era 

uma pequena parte; mas depois, o material que eu tinha do trabalho de campo...  

H.B. – Era da pequena parte.  

G.C. – Era, exato. A laranjinha era a grande parte. E todas as minhas outras idéias 

eram... eram especulações, era qualquer coisa para o futuro.  

K.K. – Nesse processo, quem eram os autores?  

G.C. – Era a Escola de Chicago... Quer dizer, foram autores...  

K.K. – Aí já mudou a sua...  

G.C. – É, aí mudei... Aí começou a... Quer dizer, realmente, esta minha parte de 

formação, até terminar a tese de mestrado, toda a minha formação da antropologia 

urbana é completamente autodidata, creio eu; porque aqui no ISCTE, um dos meus 

interlocutores, em termos do conhecimento de Lisboa e das culturas populares, era o 

Joaquim mas não foi ainda muito, no tempo desta laranjinha, a Cristiana era uma 

interlocutora... eu lembro-me, aliás, de uma pergunta que ela, uma vez, me fez, apenas 

uma pergunta, e que me fez repensar as coisas de outra maneira... Portanto, os 

momentos em que eu tinha que apresentar isto eram os momentos em profundas 

perguntas, que as pessoas fazem, dá assistência, são muito importantes; são 

importantíssimas, sobretudo quando a pessoa está um pouco perdida e não sabe muito 

bem por onde ir. E aí, posso dizer, que o Joaquim foi importante porque foi durante a 

elaboração desta tese que o Joaquim fez uma proposta aqui no ISCTE, que eu julgo que 
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foi, para mim e eu creio que para minha geração e da Cristiana – na altura era professora 

aqui no ISCTE... Estava ela, o Miguel Vale de Almeida, a Clara, o Francisco, portanto 

colegas meus dos primeiros cursos de antropologia da Faculdade de Ciências Sociais e 

Humanas e que depois acabaram por ficar aqui professores. Eu julgo que foi muito 

importante porque foi um momento em que o Joaquim teve que ir (três meses, creio eu) 

para Aix-en-Provence dar aulas. Ele tinha uma cadeira aqui de etnografia portuguesa. E 

então, quem vai substituir?  E o Joaquim, com a criatividade que o caracteriza, 

organizou um esquema. Lançou um problema, que tinha a ver com espaço e... bom, fez 

um testezinho, com o problema que ele queria que as pessoas trabalhassem, e fez um 

calendário, em que pediu a cada um de nós jovens investigadores que estávamos a... 

jovens e colegas, e Brian também participou nisto... Não tão jovens. Pediu aos colegas 

que cada um desse duas aulas sobre a sua investigação de acordo com aquela que ele 

elaborou. Então, para mim, isso foram os alicerces da própria tese da laranjinha. Acho 

que foi talvez aí que eu me apercebi que era a laranjinha, porque, no momento de 

apresentar a uma turma de alunos duas sessões sobre a minha investigação de mestrado, 

eu tive que ir buscar aquilo que de concreto eu tinha; e o que eu tinha de concreto, até 

em termos etnográficos, tinha a ver com o jogo e depois com a contextualização do 

jogo, que era mais complicado. Eu julgo que aí as coisas definiram-se. Portanto o 

Joaquim, nesse momento, não era um interlocutor direto relativamente a... mas, por 

exemplo, o facto dele ter feito isto, eu julgo que do ponto de vista da formação, da 

ligação, até da investigação em si, isto, para mim, continua a ser modular. E ele fez isto 

num ano e, no ano a seguir, organizou o seminário. Portanto, isto correu muito bem, as 

pessoas gostaram, os alunos também gostaram, alunos dos alunos neste momento... 

também são agora meus colegas, portanto era a turma da Natalia Lima, do Paulo 

Raposo, do Felipe Reis, pessoas que são meus colegas... eram meus colegas do 

Departamento de Antropologia aqui do ISCTE, porque entretanto saíram do 

Departamento mas continuam no ISCTE, continuam a ser meus colegas... E, no ano a 

seguir, o Joaquim organizou um seminário chamado Terrenos Portugueses, que deu a 

publicação chamada Lugares Daqui, que é um dos livros da coleção Portugal de Perto.  

 H.B. – Quer dizer, ele tinha um problema teórico, e cada um dos professores 

entrava com o seu tema de pesquisa.  
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G.C. – Tinha. Cada um, claro. Claro, claro. Que nós não fomos para além. O 

problema teórico dele era um pouco o pontapé de saída, era o ponto de partida; depois 

cada um desenvolveu a sua pesquisa. E depois ele fez essa segunda edição do seminário, 

já mais estruturado, Terrenos Portugueses, incluiu pessoas de fora também, de fora do 

ISCTE, e depois deu essa publicação, que tem uma introdução muito boa do Brian e do 

Joaquim, e... e pronto, e que no fundo estão ali, não sei, seis, sete capítulos, não sei 

quantos, sobre as investigação feitas em Portugal, desta primeira geração, quase, de 

pessoas... não é quase, é mesmo assim – de pessoas formadas em antropologia cá em 

Portugal. É a primeira geração de pessoasque tiveram uma formação universitária na 

antropologia nacional. Isto foi entre os anos 70 e 80. De facto, é muito recente. Nós 

estamos aqui no estágio. Acho que perdemos um pouco a noção, inclusivamente quando 

nos comparamos com este país e outro país, que temos aqui uma pequena história 

institucional.  

K.K. – A formação da ciências sociais é bem mais recente.  

G.C. – É. E aí menos... Pronto. Mais interligada também com... eu acho que com 

que a minha geração... Porque na altura, quando eu fiz... quando eu fiz o curso na Nova 

não havia no ISCTE ainda. O curso no ISCTE aparece passados uns anos. Mas mesmo 

na Universidade Nova de Lisboa, na Faculdade de Ciências Sociais e Humanas, o curso 

de antropologia apareceu primeiro que sociologia. O curso de sociologia, eu estava no 

meu segundo ano quando apareceu o curso de sociologia, a licenciatura de sociologia, 

na Nova. No ISCTE, creio que já havia. Já havia.  

H.B. – E você tem oito anos de diferença entre o mestrado e o doutorado. 

G.C. – Eu tenho oito anos.  

H.B. – De formatura; mas não de curso. Você entrou logo depois? Como foi?  

G.C. – Eu agora não percebi a pergunta.  

H.B. – Não. Você defendeu a dissertação em 88.  

G.C. – É, em 88. Exato.  
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H.B. – Depois, defendeu o doutorado em 96. Quer dizer, então foi logo. Você 

entrou logo.  

G.C. – Em 96. Ora bem. Portanto eu acabei a tese de mestrado...  

K.K. – Como foi o júri da laranjinha? 

G.C. – Da laranjinha. Foi muito engraçado o júri da laranjinha, porque... Portanto. 

Foi na Universidade Nova, com... o argüente meu... Portanto o meu orientador... Havia 

ali um problema. É que meu orientador era de fora. Era o Raul Iturra. Bom. Isto também 

passa-se num momento em que a rivalidade entre a Faculdade de Ciências Sociais e 

Humanas e o ISCTE estava ao rubro. Porque como devem calcular...  

K.K. – Ao rubro é ao ápice.  

G.C. – É, muito forte. Como devem calcular, o Departamento de Antropologia do 

ISCTE firmou-se...  

K.K. – Vai crescendo. Nessa altura...  

G.C. – Quer dizer, nasce eu creio que 80, princípios dos anos 80, quer dizer, no 

fundo a competir com a Faculdade de Ciências Sociais e Humanas, é evidente, com um 

grupo de pessoas... era o João Pina Cabral, era o Joaquim Paes de Brito, era o Raul 

Iturra, era o Brian O’Neil. Quer dizer, como um grupo especializado. O José Carlos 

Gomes da Silva, inclusivamente pessoas roubadas à Universidade Nova, como a Rosa 

Maria Peres, o João Leal, que eram dois assistentes do José Carlos Gomes da Silva. 

Portanto, quando o José Carlos Gomes da Silva vem para o ISCTE, e passado pouco 

tem, vem também a Rosa Maria e o João Leal, que eram seus discípulos, orientandos, 

que eram pessoas da Nova. Portanto, no fundo, está claro que o ISCTE se firma muito 

contra... E é neste contexto que nós, que não tínhamos muito bem noção disto no fundo, 

eu vou com o orientador... o mestrado que eu estou a fazer na Universidade Nova, o 

meu orientador era a pessoa com quem eu estava a trabalhar no fundo, porque eu entrei 

no ISCTE a trabalhar na equipa do Raul Iturra, e a dar a cadeira de introdução à 

antropologia, que era uma cadeira que tinha um programa interessantíssimo e onde eu 

fui computando a minha formação especializada em antropologia. Portanto esses 

primeiros anos de dar aulas nessa cadeira, que era uma cadeira panorâmica, foram anos 
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de formação, importantíssimos para mim. E é diferente a formação para dar aulas da 

formação enquanto estudantes apenas. E esta defesa de tese... portanto o Raul Iturra era 

o orientador, o Mesquitela Lima era o presidente do júri, e o arguente foi o antropólogo 

Jorge Crespo, que... portanto é um antropólogo (neste momento já está reformado) da 

Faculdade de Ciências Sociais e Humanas que tinha trabalhos sobre o desporto, sobre o 

jogo, e tinha uma formação em história bastante grande. Eu creio que ele foi orientado, 

também, pelo Vitorino Magalhães Godinho. E foi o arguente desta tese. Foi uma defesa 

muito animada, [inaudivel], questões que, quanto a mim, não revelavam... eu, de facto, 

era um bocadinho arrogante e muito segura.  

K.K. – Era um só.  

G.C. – Era só um. Só um. E pronto. Pôs questões, aí eu fui respondendo; mas 

aquilo tornou-se um diálogo, parecia, em que ele me interrompia, eu 

interrompia...Aquilo parecia um debate super... Mas eu estava de tal forma segura do 

que sabia e estava a perceber tão bem o que ele não sabia, (ri) que de facto permitiu ter 

ali o diálogo necessário. Mas foi, digamos, com a laranjinha que eu entrei nesta tal 

Lisboa que eu não conhecia, em termos de investigação; e que é um pouco isso que eu 

refiro também na introdução da minha tese de doutoramento, que eu, no fundo, estar a 

conhecer a cidade onde eu vivo, um lado que eu não conhecia, e as distâncias eram 

muitas na altura, ainda. Ainda são hoje também. Mas penso que, na altura, ainda eram 

mais. Mas portanto foi por aqui que eu comecei a entrar no universo, assim se pode 

dizer, das culturas populares urbanas, no caso de Lisboa, e que me aproximaram 

muitíssimo dos trabalhos do Joaquim também, sobre o fado e não só, dos trabalhos de 

alguns sociólogos, não muitos, porque eu julgo que Lisboa continua a estar muito pouco 

estudada. Eu julgo que o enfoque, assim, assumido de estudar Lisboa é um enfoque que 

não... uns por umas razões, outros por outras, mas... pronto, não tem sido uma coisa 

muito assumida. E eu fiz isto em conjunto com esse meu amigo que é fotógrafo, Luis 

Pavão. E foi, aliás, ele que viu pela primeira vez a laranjinha, porque, inicialmente, nós 

tínhamos um projeto muito em torno das associações recreativas da coletividade, no 

bairro de Campo de Ourique, portanto nós íamos discutindo as coisas, ele já tinha 

publicado um livro de fotografias sobre as tabernas de Lisboa, um outro livro de 

fotografias sobre Lisboa à noite, que aliás, na altura da edição, eu também o ajudei; 

portanto nós já tínhamos um diálogo há anos, que tinha durado anos, sobre... conhecia 
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muito melhor ele Lisboa do que eu, esta Lisboa popular, mas... sobre Lisboa. E todo 

este chegar à laranjinha, esse tipo de universo foi muito com ele, que era fotógrafo, 

portanto não... mas próximo da antropologia portanto, digamos, com um tipo de visão, 

também, da cidade, que eu julgo que era muito próximo. E...e pronto. Quando acabei a 

laranjinha sabia que queria dar continuidade a várias coisas. Uma delas era a formação 

em antropologia urbana. E coincidiu com... o ter acabado... Deve ter sido para aí um 

mês depois de ter defendido a tese, creio que foi em maio, abril ou maio, que veio cá a 

Portugal um convidado, na altura foi o Raul Iturra que o convidou, que eu conheci pela 

primeira vez, chamado Joan Pujadas. Aliás, não o conheci pela primeira vez porque 

tinha conhecido o um ano ou dois antes, quando fui a um congresso em Espanha, em 

Alicante. Estava eu ainda a fazer o trabalho sobre a laranjinha e fui a um congresso, ao 

congresso espanhol de antropologia, que é mais ou menos de... ou de dois em dois anos 

ou de quatro em quatro anos, não sei bem. E fui a Alicante, e houve um grupo do 

ISCTE que foi. Fui eu, o Miguel Vale de Almeida, a Cristiana Bastos, Raul Iturra como 

conferencista e alguns estudantes até, de antropologia, que foram. Eu aí conheci o Joan 

Pujadas. E percebi que havia um grupo que estava a fazer antropologia urbana na 

Catalunha, em Tarragona. E quando eu acabei esta tese, ele veio cá, fez um ciclo de 

conferências aqui no ISCTE. Aliás, eu nunca percebi bem. Ele foi convidado pelo Raul 

Iturra mas acho que foi convidado também pelo Vitor Matias Ferreira, que é um 

sociólogo urbano. Neste momento, está reformado também. Mas foi o catedrático de 

sociologia urbana durante bastante tempo e que fez uma tese de doutoramento sobre 

Lisboa, sobre o desenvolvimento urbanístico de Lisboa.  

H.B. – Vitor?  

G.C. – Vitor Matias Ferreira. Aliás, a primeira cadeira de sociologia urbana foi 

feita em conjunto, entre a sociologia urbana e antropologia urbana. De qualquer das 

formas, o Joan Pujadas fazia parte de uma equipa maior, da qual o Raul Iturra pertencia, 

que trabalhava muito próximos de Maurice Godelier, sobre as questões da transição e... 

e pronto. Uma visão bastante marxista também  da antropologia, e muito ligados... o 

Raul Iturra no fundo trabalhava em antropologia econômica, aqui, coisa que eu sempre 

recusei, porque não estava... Lembro-me até, quando foi o doutoramento, que ele 

também foi o meu orientador, naturalmente eu ia fazer um doutoramento em 

antropologia econômica, disse: “Raul, não faz sentido nenhum. Eu não só não gosto da 
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antropologia econômica como o que eu faço”... Ok. Tudo tem a ver com antropologia 

econômica, tudo tem a ver com antropologia do simbólico, tudo... quer dizer, essas 

especializações valem o que valem. Agora realmente, se eu quisesse escolher, não era 

antropologia econômica, mais facilmente era antropologia do simbólico ou antropologia 

das sociedades complexas. Pronto. Porque, nesta designação, digamos que a 

antropologia urbana, de certa forma, é o que está mais próximo. A designação européia 

e portuguesa mais próxima da antropologia urbana que eu fazia... que eu faço era a 

antropologia das sociedades complexas. E o doutoramento foi feito aí. O que também 

pôs problemas, porque cada uma desta especialidade estava associada a uma pessoa. O 

problema era esse realmente, não era a especialidade. Portanto, ao eu dizer quero fazer 

antropologia das sociedades complexas − ah! mas isso é se tu estivesses a trabalhar com 

Brian O’Neil; como estás a trabalhar com Raul Iturra é antropologia econômica. Pronto. 

E todos sabemos que a pessoa e a especialidade, é sempre uma simbiose complicada. 

Mas realmente foi a seguir à tese da laranjinha que eu assumi que queria fazer formação 

em antropologia urbana. E conheci o Joan Pujadas quando ele veio cá, e ele convidou-

me para ir fazer o doutoramento em antropologia urbana a Tarragona, logo no ano a 

seguir, portanto 88, 89, creio eu.  

K.K. – A Graça menciona aqui, na introdução, o início dos anos 90, essa ida a 

Tarragona, e a Antonia Pedroso Lima também...  

G.C. – É. Mas foi antes. Foi no final. Foi a primeira vez, portanto 88, 89. Depois, 

89-90. Ou seja, eu, em 88-89, fui, tive um semestre lá, portanto consegui coordenar 

com... Eu dava aulas na equipa do Raul Iturra, portanto não tinha direito ainda a 

dispensas para o doutoramento porque tinha acabado de me inscrever no doutoramento, 

a seguir ao mestrado. Porque o nosso sistema... Vamos ver a nossa carreira. Agora, já 

não é assim, mas na altura, concorria-se... eu concorri, por concurso público, para 

assistente estagiária, que eram contratos anuais, no máximo, de quatro anos. E ao 

longo... Podemos interromper agora, Karina.  

K.K. – Um segundo.  

[Interrupção da gravação]  
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G.C. – Eu estava a falar da carreira. A carreira, basicamente, era: quatro anos de 

assistente estagiário e seis anos de assistente. Portanto eu concorri em 84 para assistente 

estagiária, via entrevista e tal, tudo correu bem, e entrei, em 84, como assistente 

estagiária. Durante esse período fiz a tese de mestrado. Quando terminei o mestrado 

passei a assistente. Porque era preciso fazer ou mestrado ou provas de aptidão 

pedagógica, que era uma prova dentro da universidade em que se estava a dar aulas. E 

eu fiz o mestrado. E entrei num contrato como assistente, que era um contrato de seis 

anos, prorrogável por mais dois anos; de facto, podia ir até oito. Portanto as pessoas 

sabiam que tinham direito a três anos de dispensa do ensino para fazer o doutoramento. 

Isto eram condições, de facto, muito boas, e nós tínhamos consciência. Mas bom, 

também estávamos a começar, nem tudo era mal. Tinha que ter algumas coisas para 

incentivar a. No fundo, havia muito poucos doutorados em Portugal na altura, portanto, 

isto era a forma de incentivar. Portanto em 88-89, foi quando eu decidi que ia fazer esse 

doutoramento em antropologia urbana em Tarragona, estava a começar o doutoramento, 

e eu fui o primeiro semestre de 88-89. Portanto estive lá um semestre. E consegui 

organizar com o Raul Iturra, precisamente, não dar aulas, porque eu não tinha direito à 

tal dispensa. Normalmente usava-se no final da tese, para aproveitar a parte da escrita. E 

ainda não era claramente para a tese. Estava a começar a preparar a tese de 

doutoramento, estava a escolher o tema, o que é que eu queria trabalhar; e tinha a 

sensação que havia de ser um bairro, porque aqui, neste estudo sobre o jogo da 

laranjinha, os bairros populares era qualquer coisa que aparecia com uma relevância 

bastante grande. E então, eu estive esse semestre em Tarragona, depois voltei. E durante 

esse período, organizamos, entre o Departamento de Antropologia do ISCTE e de 

Tarragona, praticamente foi organizado entre mim e o Joan Pujadas, ou entre mim e o 

Raul Iturra, porque eu apenas era uma assistente, e o Joan Pujadas, organizamos uma 

experiência, que eu julgo que foi muitíssimo interessante também, (por acaso só agora 

que me estou a relembrar, no momento de falar convosco) que foi uma troca Erasmus 

entre os professores destes dois departamentos. Portanto tinha começado há pouco 

tempo, não sei se um ano, se dois anos, se três anos, não sei quando é que começaram as 

bolsas Erasmus, para promover a mobilidade intra-europeia dos estudantes. Foi mais ou 

menos nesta altura. Era uma coisa nova. Aliás as pessoas eram pagas numa moeda que 

era o[inaudivel], que foi uma moeda antes do euro.  

H.B. – Pré euro.  
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G.C. – Pré euro. Que era uma moeda que, por exemplo, pagava as bolsas 

Erasmus. Era uma moeda que não tinha existência física. Depois, cada país convertia. 

Eu fui paga em [inaudivel], depois, nesta troca. E então, em 88-89, nós preparamos para 

o ano seguinte esta troca entre professores dos dois departamentos. Só professores. E 

tudo a nível do ensino de licenciatura, porque o ISCTE não tinha mestrado, e Tarragona 

também não tinha mestrado. Aliás, só com Bolonha, de certa forma, é que Espanha 

começou a criar mestrados, pelo menos nestas áreas de ciências sociais. E então, e os 

coordenadores foram o Joan Pujadas, e eu coordenei também do lado de cá mas, 

provavelmente, o nome que apareceu é Raul Iturra, porque eu como assistente não tinha 

propriamente ainda habilitação para coordenar. Mas o que pensamos foi: o Joan Pujadas 

estaria cá um semestre e eu estaria lá um semestres; e depois, os outros professores, 

foram só período de um mês que estiveram. Portanto, de cá para lá, foi o Joaquim Paes 

de Brito, foi o Brian O’Neil, foi o Pedro Prista, e não sei se foi mais alguém. E, de 

Tarragona para cá, veio o Joan Pujadas, veio a Dolores Colmas, veio o Oriol Romani e 

Joan Pratt. Pronto. Foram estas. E foi muito interessante. E os alunos que tiveram estas 

aulas, que tiveram professores espanhóis para cá no ISCTE, que vieram dar ali um 

módulo, numa cadeira, então, foi importantíssimo isto. Foi importante porque... mais 

uma vez, é a ligação também com a investigação, portanto foi importante para os alunos 

portugueses ver o que é que em Espanha se fazia, porque claro que a bibliografia 

espanhola não aparecia muito aqui. Ter a experiência de professores a dar aulas 

inclusivamente em espanhol; alguns, de vez em quando, distraídos, falavam catalão, 

mas aí... Mas foi interessante. Para mim, que era uma jovem professora, foi 

interessantíssimo, porque no fundo, estive por seis meses lá, um semestre, e dei parte da 

cadeira de antropologia urbana junto com Joan Pujadas. Ora bem. E o que é que ele me 

pedia?... Eu dei aulas, que eram aulas mais teóricas. Eu lembro-me que escolhi falar do 

(Oscar Louis), a metodologia dele, portanto temas da antropologia urbana, e pediram-

me também para falar da minha investigação. Portanto, mais uma vez, tive que estar a 

preparar. Aí já estava segura, porque já tinha terminado a tese da laranjinha, mas aí o 

desafio era eu explicar aos alunos não só esta minha investigação, como o que eu estava 

a preparar relativamente à nova investigação, portanto este novo terreno que eu estava a 

trabalhar, e que na altura, nesse momento, era muito as coletividades e as associações 

recreativas. Ainda sem saber muito bem se ia ser bairro ou não. Mas a identidade 

territorial era qualquer coisa que se estava a formar. Portanto, o tempo que eu estive em 
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Espanha, inclusivamente, foi tempo de estudo também, na preparação portanto... nestas 

várias ligações, entre o que eu tinha trabalhado na tese de mestrado e o que eu queria 

fazer no futuro. Ao mesmo tempo fomos montando, com Joan Pujadas, um projeto, em 

que estava incluída a Antonia Lima também. Porque ele estava interessadíssimo em 

Lisboa e queria vir estudar Lisboa. E eu lembro-me que fizemos várias reuniões lá em 

Tarragona, em que eu tive a enorme responsabilidade... eu e a Antonia, mas mais eu, 

evidentemente, que já andava a estudar isso, a Antonia tinha acabado de se licenciar e 

estava a fazer o doutoramento em antropologia urbana também, lá. Aliás, estávamos três 

portugueses. Estava eu, estava Antonia e estava o Luis Silva Pereira, que era um recém 

licenciado de antropologia aqui no ISCTE, que neste momento é professor no ISPA, que 

é o Instituto Superior de Psicologia Aplicada. E estivemos lá. Eles, depois, continuaram 

o resto do ano. Eu também só consegui lá estar este tempo. Depois vim a dar aulas. Mas 

estivemos a preparar, eu, Antonia e Joan Pujadas, um projeto sobre Lisboa, sobre a 

Madragoa. Foi aí que apareceu a Madragoa. Porque precisamente nas reuniões eu, 

primeiro... bom, tinha que apresentar ao Joan Pujadas um pouco de Lisboa, e então aí 

tive que me atualizar também sobre a licipografia, que é uma bibliografia muito 

dispersa, sobre Lisboa, e os poucos estudos que havia, que também não havia muitos, 

sobre Lisboa, no sentido de o pôr um pouco a par. E o que já não é fácil. Quer dizer, 

estas experiências, mesmo só entre Portugal e Espanha, quer dizer, é uma experiência 

sempre, de falar a um estrangeiro, mesmo antropólogo, sobre uma cidade que, por 

exemplo, tem as divisões administrativas completamente diferentes do que são em 

Espanha, tem... Quer dizer, nós apercebemos do diferente e do peculiar que são as 

coisas, e todo este exercício de tradução, mesmo para colegas, é complicado, e para 

mim, isso foi mesmo um desafio. E o objetivo era escolher o tema que íamos trabalhar 

num projeto coletivo em Lisboa. Está mesmo no fim a fita. É isso. Ok.  

K.K. – Mesmo no fim. Vamos dar uma pausa.  

[Interrupção da gravação] 

 

 

G.C. – Estávamos em?...  
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K.K. – Estávamos na Tarragona.  

G.C. – Estávamos em Tarragona, exatamente, das duas vezes que eu estive 

portanto. Estive dois anos seguidos.  

K.K. – Graça, só para esclarecer para o registro. Há duas entradas de 

doutoramento. O seu doutoramento aparece para a gente como doutoramento no ISCTE.  

G.C. – É, foi no ISCTE. No ISCTE, inscrevi-me em doutoramento. E lá, 

inicialmente, eu ia me inscrever... Portanto o Joan Pujadas convidou-me para inscrever, 

eu inscrevi formalmente, mas não pude fazer o curso todo, porque só tive seis meses. E, 

a partir de uma certa altura, percebi que não ia estar preocupada com a avaliação das 

cadeiras, porque não iria fazer o curso em si, mas ia assistir o máximo possível de aulas, 

e o contato... Portanto, realmente, essa primeira vez que eu estive em Tarragona, foi 

mais um estágio, onde frequentei o programa de doutoramento em antropologia urbana 

também, mas a parte importante foi as leituras que eu fiz. O que é que eu descobri nessa 

minha primeira ida a Tarragona? Foi a bibliografia norte-americana de antropologia 

urbana, que eu não conhecia, porque, mesmo na tese da laranjinha, o que é que eu 

falava? Falava da escola de Chicago, falava daquilo que eu tinha... falava da bibliografia 

que eu tinha disponível cá em Portugal. É uma altura em que também as bases de dados 

não eram fáceis, portanto só tinha mesmo que sair fora do país, creio eu, se queria 

conhecer bem as bibliografias. Portanto, cá em Portugal, era assim. E era muito uma 

bibliografia francesa, sobretudo. Em Tarragona, eu descobri a bibliografia norte-

americana, que era a bibliografia que o Joan Pujadas tinha estado um ano nos Estados 

Unidos a frequentar, por exemplo, os seminários, creio que se chamavam assim, de 

Anthony Leeds, na Boston University, (ele esteve em Cornell mas ia lá a frequentar) e 

tinha fotocopiado os manuais dos anos 70 de antropologia urbana, coisa que eu nem 

sabia que existia. Os livros do Richard Fox, do M. Z. Good. Bom. Havia um conjunto 

de três ou quatro livros que ele tinha fotocopiados e que correspondem ao momento da 

institucionalização da antropologia urbana nos Estados Unidos da América, que é os 

anos 70 realmente, em que são feitos esses livros sobre os antropólogos do Urban 

Antropology. Enfim, tinha um conjunto de livros fotocopiados. E eu fotocopiei os livros 

dele. E ele pôs-me tudo à disposição, no gabinete dele, para eu ler e estudar. E eu, na 

realidade, estive a ler e estudar esses livros. E foi uma revelação para mim, que, 

inclusivamente, respondeu-me imensas questões, com as quais eu me tinha debatido a 
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fazer a tese de mestrado e a tese de licenciatura. Quer dizer, no fundo eu andava num 

caminho... Quer dizer, no fundo, tinha ali informação, tinha ali o know how, tinha ali as 

discussões, as problemáticas, antropologia da cidade, na cidade, blablablá. E foi aí que 

começou a formação mesmo em antropologia urbana. É claro que quando cheguei cá, o 

que é que eu queria? Bom. Da primeira vez, foi isso. Da segunda, no segundo ano, 

portanto...de 88-89, depois, no ano a seguir, eu tive também cerca de três meses a dar 

aulas na tal cadeira de antropologia urbana. E o que é que eu queria? Era abrir, aqui no 

ISCTE, uma cadeira optativa, porque era dessa maneira que era mais viável, porque os 

cursos já estavam formados, abrir uma cadeira optativa da antropologia urbana. E mais 

uma vez aí o Raul Iturra foi... Consigo agora ver. Na altura, não, porque as coisas eram 

sempre muito tensas. Mas agora, a posteriori, vejo que ele era uma pessoa que tinha 

bastante visão, apesar de ser um antropólogo social muito especializado, ao mesmo 

tempo, tinha uma abertura de horizonte, em que incluía, ia incluindo coisas mais ou 

menos inovadoras, e inclusivamente com as quais ele não estava muito confortável, 

porque não conhecia bem. Mas, em vez de fechar, ele dizia não, venha e tal. Ele próprio 

me incentivou a abrir, a propor a tal optativa de antropologia urbana, que ele seria o 

coordenador, porque eu não era doutorada, não podia propor uma cadeira. E propus. E, 

no primeiro ano, foi a meias com a equipa de sociologia urbana de Vitor Matias 

Ferreira. Portanto no primeiro ano que abriu. Que foi 88... Aliás, foi no ano Erasmus. 

Exatamente. É isso. Foi nesse segundo ano em que houve essa troca Erasmus, troca de 

professores entre a universidade... que na altura era a Universidade de Barcelona em 

Tarragona. Depois, passados uns anos, mudou o nome. Agora é Universidade Rovira i 

Virgili. Autonomizou-se da Universidade de Barcelona.  

K.K. – Graça, aqui na introdução, ainda, do O Lugar da Cidade, você menciona, 

e, nesse meados dos 80, já o Firmino da Costa está publicando coisas sobre a Alfama. 

Nesse grupo de sociologia urbana você já se inclui?  

G.C. – Não. Não. Eu fui durante... É final dos anos 80 realmente. O Antonio já 

tinha publicado, e eu li... Os primeiros textos do Antonio que eu li...Aliás, eu vi uma 

comunicação do Antonio de um texto que ele publicou, creio que foi na Análise Social, 

que é um texto que é muito referido, que é O xadrez em dois tabuleiros, em que ele fala 

da emigração interna para o bairro da Alfama, da Pampilhosa da Serra, e eu vi a 

comunicação que ele fez, que foi num Congresso, eu creio que foi um congresso de 
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sociologia, na Gulbenkian. Eu vi a comunicação, depois o texto. Mas eu comecei a ler 

os textos do Antonio durante a tese do doutoramento. Portanto é mais princípio dos anos 

90, finais dos 80. Portanto eu vi...  

K.K. – Então, além de Tarragona, há uma pouco essa redescoberta da sociologia 

urbana.  

G.C. – A sociologia urbana. A figura de referência era o Vitor Matias, porque o 

Antonio não é sociologia urbana, além do mais. A sociologia urbana, aqui, estudava 

muito, sobretudo, habitação. O Vitor Matias Ferreira, talvez um pouco diferente. Mas os 

outros de sociologia urbana, Isabel Guerra, e agora outros discípulos, têm muito temas 

em torno da habitação, porque, inclusivamente, houve um centro aqui que se superou... 

Enfim, isso é outra história. A investigação organiza-se em torno do Centro de 

Investigação. Havia o Centro de Investigação de Sociologia, que tinha um núcleo 

interior que trabalhava em sociologia urbana. Era núcleo de estudos urbanos ou 

qualquer coisa assim. E que se separou e criou um centro próprio, o CET – Centro de 

Estudos Territoriais. Eu creio que isto deve ter sido pelos anos 90. Portanto há, de facto, 

um grupo de pessoas no ISCTE a estudar questões urbanas, mas numa ótica 

completamente diferente da minha. Portanto a minha ligação com eles é praticamente 

nenhuma. À exceção de um convite que a Isabel Guerra fez para eu participar num 

colóquio do Laboratório Nacional da Engenharia Civil, onde havia o núcleo de estudos 

de ecologia social e que fazia sociologia urbana, mais próxima até do que eu faço. Mas 

aqui eram muito coisas ligadas a habitação. E a perspectiva etnográfica não entrava. 

Digamos, eu estava a fazer as coisas um pouco sozinha, em diálogo, as minhas 

referências na altura, em termos de figuras da antropologia urbana ou de etnografia 

urbana, era, claramente, este grupo de antropólogos da Universidade de Barcelona em 

Tarragona. E era um grupo muito interessante. Era o Joan Pujadas, era a Dolores Comas 

D’Argemir, que é mulher dele, era mulher dele, e que tinha trabalhos absolutamente 

fascinantes, muito interessantes sobre parentesco, sobre o cuidar, o trabalho feminino... 

umas coisas muito bem feitas mesmo. O Oriol Romani, que era um antropólogo que 

desde sempre, acho eu, estudou o mundo das drogas e das substâncias psicotrópicas. 

Aliás, esse Oriol Romani, eu acho isso curiosíssimo, porque ele tinha um orientando e 

amigo que era um psicólogo da Universidade do Porto, o Luis Fernandes, que fazia 

etnografia, e o Oriol Romani, que eu conheço desde finais dos anos 80, durante dez 
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anos, mais de dez anos, me falava... portanto eu conheço em Barcelona, aliás ele vive 

em Barcelona e é professor nesta universidade em Tarragona – ele falava-me deste 

psicólogo que fazia etnografia urbana no Porto. Ele dizia: “Graça, tu tens que conhecer 

o Luis Fernandes, porque, das pessoas que eu conheço em Portugal, ele é o que está a 

fazer coisas mais próximas com o que tu fazes”. Ele estuda um bairro, ele fez uma... 

Luis Fernandes fez uma tese sobre... chama-se O sítio das drogas, sobre um bairro no 

Porto. E ao fim de mais de dez anos eu conheci o Luis Fernandes, uma vez que ele veio 

ao ISCTE, e, curiosamente, ele tinha as mesmas conversas do Oriol, a dizer: “Luis, tu 

tens que conhecer a Graça, em Lisboa”. Aliás, uma vez, o Oriol Romani disse: “Para 

mim, uma prova de que Lisboa e Porto vivem de costas voltadas uma para a outra é que 

eu tenho dois amigos em Portugal, que fazem coisas muito próximas, a Graça, que faz 

antropologia urbana, o Luís, que faz etnografia urbana, e durante mais de dez anos não 

se conheceram”. Era só esta amizade comum com Oriol Romani, de Barcelona.  

K.K. – Com?  

G.C. – O Oriol Romani, que é este antropólogo de Barcelona e que foi um dos que 

veio cá, foi um desses quatro, quatro ou cinco que vieram cá ao Departamento de 

Antropologia, nessa troca Erasmus. Portanto havia esse grupo. Oriol Romani, o Joan 

Pratt, que eu, às vezes, na brincadeira, digo: é o Joaquim Paes de Brito da Universidade 

de Tarragona; portanto é um...  

K.K. – grande antropólogo.  

G.C. – É um grande... exatamente – antropólogo e que conhece...  

K.K. - Mobilizador de pessoas.  

G.C. – Sim, a nível da Península Ibérica. Quando eu digo isso, para mim, penso 

em termos do conhecimento que tem a nível de toda a bibliografia, tudo que há da 

Península Ibérica. Relativamente a antropologia, de facto, são pessoas e professores 

excelentes. O Juan Prates acabou de se reformar agora, lá. Mas portanto as minhas 

referências em termos da antropologia foi muito esta... neste período, foi muito este 

grupo de antropólogos catalães, a maior parte deles, e que, realmente, eles não estavam 

muito preocupados a ter... digamos que a antropologia das comunidades rurais e 

comunidades urbanas que eles faziam dialogavam muito bem uma com a outra. Esta 



 

47 
 

diferença não se punha muito. O Joan Pujadas, por exemplo, tinha acabado, a primeira 

vez que veio cá, tinha acabado de publicar um livro sobre os bairros de Tarragona e 

pronto, e era um estudo sobre seis ou sete bairros em Tarragona, que eram bairros que 

ficavam fora de Tarragona. Aliás, eu lembro-me, na altura, de ter uma discussão até 

com ele sobre a questão da definição do bairro, que para ele era mais ou menos fácil 

porque eram bairros periféricos, bairros operários periféricos de Tarragona. Para mim, 

um dos grandes problemas que eu sempre tive e que estava a ter na altura, ao longo de 

toda a minha tese de doutoramento, era as delimitações de bairros em centros históricos 

de cidade, em que isto não se vê a lado nenhum. E, no caso de Lisboa, o bairro é uma 

coisa que não tem uma existência nem administrativa nem legal, não tem existência 

nenhuma, pronto. Portanto eu lembro-me que até isto ele tinha dificuldade em perceber. 

Claro que quando ele foi para cá estudar a Madragoa percebeu o que eu estava a fazer, 

portanto... o que é que eu queria dizer com este problema das limitações e das 

fronteiras. Portanto, dessa primeira fez que estive lá em Tarragona, nós tivemos, com 

Joan Pujadas e Antonio Lima, a delimitar um projeto de investigação para Lisboa, sobre 

a Madragoa. E por isso que eu refiro essa questão também na introdução, porque foi no 

decorrer dessa investigação, que durou uns meses, foi uma investigação que não chegou 

a ser financiada, foram pedidos financiamentos mas acabou por não ser, claramente, 

como nós organizamos, era estudar a Madragoa, o bairro da Madragoa de vários pontos 

de vista. E eu era do ponto de vista das coletividades, das associações recreativas, do 

espaço, muito, o Antonio Lima era do ponto de vista das relações familiares e de 

parentesco, e o Joan Pujadas era tentar um pouco integrar isto e também a parte 

simbólica da... Eu era também as marchas, as festas. Portanto era parte... eu chamava 

aquilo associações... associativismo e sociabilidade. Inclusivamente fizemos em 

conjunto, eu e o Joan Pujadas, uma comunicação, que nunca chegou a ser publicada, 

num congresso de antropologia em Granada, (já não sei se era o sétimo, oitano ou nono, 

já não sei qual era) em 1990. E como o estudo depois não foi também financiado, 

pronto, ficou por ali. Mas foi nesta investigação na Madragoa, que durou uns meses, em 

89, que a Bica me apareceu. Portanto, digamos que a própria escolha do tema, a 

Madragoa, foi um bocadinho induzido... quer dizer, no fundo foi uma discussão entre os 

três; mas eu, claramente, desde a laranjinha, era muito aquilo, os universos populares, 

que queria. E esta questão do bairro era uma coisa que me surgia como importante, 

porque, para as pessoas com quem eu falava, era uma questão importante. Só que a 



 

48 
 

Madragoa parecia um bairro pequeno e tal, e às tantas, depois de andar lá a fazer 

trabalho de campo, mesmo assim, era um bocado grande, para o que o antropólogo 

precisa, tal e tais questões das unidades de observação. E na Madragoa falavam muito 

de um bairro, que era o grande rival, todas as desgraças que aconteciam na Madragoa 

vinham dali, as maldades que faziam na altura, das marchas, porque eles marchavam 

descalços – elas – marchavam descalças na avenida da Liberdade, e os da Bica 

lançavam pregos para o chão, para elas se espetarem. De maneira que eu comecei a 

alimentar uma curiosidade com a Bica, que eu não conhecia de todo. Portanto. E foi 

durante a Madragoa que eu resolvi: não, eu tenho que a conhecer a Bica. Então eu fui lá 

a uma primeira visita, segunda visita, e bom, decidi finalmente que era a Bica que eu ia 

estudar.  

K.K. – Graça fala com muita ênfase desses estudos de Alfama que estavam sendo 

feitos.  

G.C. – E na altura... Os estudos da Alfama, eu refiro o estudo do Antonio, 

realmente.  

K.K. – Isso.  

G.C. − Portanto. É basicamente um conjunto de artigos do Antonio Firmino da 

Costa...  

K.K. – Onde estava, nessa altura, o Antonio, o Flores e o próprio Joaquim?  

G.C. – Estava a estudar Alfama. O Antonio... Vamos ver. O Antonio estava a 

estudar Alfama para sua tese de doutoramento. Realmente, estava a estudar Alfama há 

mais tempo, portanto, desde... e isso o Antonio conta na sua tese de doutoramento – mas 

desde essa disciplina que ele fez aqui com Joaquim, desde o trabalho que ele fez com a 

Maria das Dores sobre o fado, no âmbito de uma disciplina da licenciatura de 

sociologia, que ele fez aqui no ISCTE. Desde essa altura, que ele começou a estudar o 

fado, de certa forma ele continua sempre a estudar a Alfama. Portanto isso terá sido em 

82, ou por aí, não sei 81, 83. Portanto o Antonio estava a estudar Alfama. E estava a 

publicar algumas coisas, não muitas, mas... para mim, muito boas, e, sobretudo, eram as 

únicas, que realmente não havia nada que falasse de bairros. Não havia estudos, nem de 

sociologia. Aliás, mesmo história social, não havia, não há, há pouquíssimo. Neste 
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momento há alguns. Há, por exemplo, a tese de doutoramento, o livro, neste momento, 

foi publicado em França, sobre o bairro da Alcântara, do Frederico Vidal, que é um 

excelente livro de história social sobre um bairro de Lisboa. Mas isto é já de 2000. 

Portanto, aqui, o meu problema era a pouca bibliografia sobre a cidade, em termos de 

sociologia, antropologia e geografia. E o Antonio aí era o interlocutor – 

importantíssimo. Era quem estava a estudar algo mais parecido com o que eu estava a 

estudar. Inclusivamente, nos anos 90, tinha saído um livro, editado pela Comissão 

Consultiva, das festas de Lisboa, que foi acho que uma iniciativa da Câmara Municipal 

de Lisboa, e o Antonio tem lá um texto sobre o ritual das marchas. Portanto o Antonio 

era a única pessoa que estava a dar atenção a coisas que eu estava a dar atenção ou 

queria dar atenção, portanto... e no fundo estava a definir como objeto científico coisas 

que... que não eram, que não estavam a ser, não tinham sido. E eu creio que a proxi...   

K.K. – [inaudivel],  

G.C. – E o Antonio era assistente, como eu, do ISCTE. Éramos os dois 

assistentes. Mas realmente.  

K.K. – Os vínculos, nesse caso...  

G.C. – Tínhamos o mesmo tipo. Ele estava no Departamento de Sociologia e eu 

no Departamento de Antropologia. Eu confesso que eu conhecia muito mal o Antonio. 

Nós cruzávamos de vez em quando, portanto não éramos amigos, não éramos próximos. 

Eu lia os textos dele, portanto eu já o tinha incorporado no meu patrimônio de... enfim, 

destes temas. Agora eu julgo que não tinha, assim, coisas sobre Lisboa. Não sei. Mas o 

Antonio, o pouco que ele teria, talvez lesse. Mas realmente, quando eu comecei a me 

aproximar mais do Antonio e assumir esta proximidade, para já a partir... para já não, 

foi sobretudo isso, dos objetos que estávamos a estudar, dos bairros, foi no momento da 

defesa da tese.  

K.K. – Da defesa.  

G.C. – Da defesa. Foi da defesa. Porque até aí, o diálogo, foi um diálogo de ler. E 

o Gilberto aparece depois.  

H.B. – O Gilberto é depois. Porque o Gilberto, é na defesa do...  
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K.K. – Do Antonio.  

G.C. – É. Por isso ainda não falei do Gilberto, que é importantíssimo para mim. 

Mas estamos aqui numa linha. Mas o Antonio, é sobretudo no momento da defesa, pelo 

acolhimento. Eu acho que o Antonio é um sociólogo muito atípico, realmente. 

Felizmente há vários sociólogos atípicos. Mas agora aqui, no contexto do ISCTE, 

falando aqui, neste contexto mais doméstico, mais pequenino, o Antonio, eu julgo que 

essa ligação e este diálogo é... porque o Antonio faz as coisas que faz, e teve a ver com 

a personalidade dele, de alguma maneira. Agora o Antonio não vem pelo lado da 

sociologia urbana, porque o Antonio não é sociólogo urbano. Porque no fundo aqui, 

como se tem definido a sociologia urbana, é mais por outros assuntos. O Antonio vem 

pelo lado de sociologia, e de alguma sociologia, sei lá, o Madureira Pinto, o... Os 

autores que eu lia nesta altura, enquanto, por exemplo, estava a fazer a tese sobre a Bica, 

era o Augusto Santos Silva, que esteve na minha tese, na minha banca de doutoramento, 

o livro que ele tem sobre culturas populares... O Augusto Santos Silva é um dos tais que 

vem da formação de história, creio eu. Madureira Pinto, se calhar, é de economia. 

Porque esta primeiras formações eram sempre outra coisa que não ciências sociais. Era 

o Madureira Pinto também, que tem uns textos muito bons. Tem um texto sobre 

sociedade urbana... tinha na altura, agora tem muito mais coisas, e eu lia também, 

portanto... e ambos são do Porto. Cá, claro, o Vitor Matias Ferreira, tinha lido sua tese 

de doutoramento e li os seus textos sobre Lisboa, a Isabel Guerra, li algumas coisas 

também, mas era o Antonio, sobretudo, no campo da sociologia. Depois, não sei se... 

Claro que me devo estar a esquecer aqui. O Vilaverde Cabral, por exemplo, tinha 

algumas coisas sobre economia informal. Depois lia também historiadores, alguns 

historiadores mas não muitos. De geografia, curiosamente, de geografia, tinha uns 

textos interessantes sobre Lisboa especificamente. Mas, de facto, a sensação que eu 

tenho é que havia uma infra... infraconhecimento mesmo, sobre Lisboa, no que tocava a 

esta matéria mais social. Muito pouca coisa. Depois eram fontes. Eram sobretudo 

fontes. Portanto, aí também, as metodologias eram mesmo inventadas um bocadinho 

sobre o que havia, e por isso, depois, a tese de doutoramento ficou uma coisa 

desmedida. Acho que foi um disparate, porque... Não. Ficou uma coisa até 

desequilibrada. Por exemplo, há dois capítulos aí que não estão publicados na... e que, 

aliás, ainda não publiquei, que é um disparate. Há dois capítulos, que são cem páginas 

da tese, que é sobre a história... é uma tentativa da história das festas dos santos 



 

51 
 

populares em Lisboa, com base numa pesquisa de imprensa que eu fiz, de cem anos, que 

me demorou, talvez, cinquenta por cento do tempo da tese; que no fundo é um contexto, 

mas era um contexto que eu precisava para conseguir, inclusivamente, limitar o meu 

objeto. E eu tive que fazer aquela história das festas dos santos populares em Lisboa 

para perceber que o bairro... quer dizer, que eu não estava a estudar um bairro, estou a 

estudar um bairro que é típico de uma cidade, cidade esta que produziu o bairro. 

Portanto o próprio bairro é o negócio do bairro, da cidade, do país, porque, no fundo, 

esta produção do bairro popular vem na linha de uma produção ideológica nacional de... 

é o bairro típico, uma aldeia típica, portanto tudo isto... quer dizer, está dentro de um 

sistema de significados e de um sistema de classificações muito mais amplo do que o 

bairro. Portanto, entre o princípio da tese, em que eu, muito naïve, muito ingenuamente, 

queria estudar o bairro a partir de seus próprios habitantes, dos seus próprios termos, até 

o final da tese, em que eu vejo as coisas... uma espécie de triângulo, em que temos a 

cidade, as festas dos santos populares e o bairro. E isto é uma espécie de triângulo que 

faz... que faz sentido em conjunto, não se pode separar. Não se pode separar o bairro das 

festas dos santos populares, nem da cidade, porque um bairro, este bairro como outros, 

que tipifica a cidade através das marchas populares e dos arraiais que são produzidos 

pela cidade, portanto há todo um diálogo entre estas... no fundo, entre estas três 

entidades, e que faz sentido em termos muito amplos. Agora eu tive necessidade de 

fazer esta história, social quase, das festas, a partir da imprensa, para o contexto, e tive 

necessidade de outra coisa, que fica diluído também, que é também uma pesquisa 

histórica de alguma maneira, porque trabalhei uma fonte, que é os registros de 

nascimento e de batismo; e que estive meses só a copiar para fichas, (tenho, assim, 

umas prateleiras só com as fichas) à mão, porque não tinha um computador portátil na 

altura, que depois foram introduzidas em computador. E aí tive a ajuda do Rui, que é o 

meu marido, (que na altura era já) a ajuda informática, porque eu nunca conseguiria ter 

trabalhado, tal como na análise das notícias das festas, sem uma base de dados 

relacional, onde eu tivesse que pedir, introduzir e depois fazer perguntas inteligentes. Eu 

nunca teria podido trabalhar esta...digamos, estes dois corpos de informação, no que se 

refere a festas dos santos populares e o outro no que se refere à parte, digamos, lá ver a 

população, aos dados de história social da população, se assim se pode dizer, mais em 

termos quase demográficos, apesar de que as fichas eram pessoais, eu levantava aquilo 

de pessoal a pessoal, mas onde eu pude trabalhar... eu só trabalhei duas coisas, que foi 
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as origens da população e as profissões. Só estas duas coisas. Mas as fichas que estão 

(recolhidas) e que estão na base de dados davam para trabalhar muito mais coisas. Mas, 

digamos, que só estas duas coisas é que encaixaram, é que puderam dialogar com o 

tema que eu estava a trabalhar, num bairro típico e desta construção. Mas há ali mais 

material. Agora, tudo isto para dizer que a tese foi um... ficou um monstro, porque estas 

duas são, digamos, dois tipos de trabalho subsidiários que eu fiz, e mais história, 

improvisando, porque eu não sabia fazer críticas das fontes nem nada, improvisando 

muito, mas que foi o contexto necessário para eu poder encaixar a minha etnografia. 

Porque a etnografia sem este contexto, que eu própria tive que criar, não conseguia 

falar. Não conseguia. Ficava ali, na história de festazinha. Não era aquilo que eu queria.  

K.K. – E, Graça, quem acabou ficando como seu orientador na tese?  

G.C. – Foi sempre o Raul Iturra. Foi sempre o Raul Iturra que foi meu orientador.  

K.K. – O Joan Pujadas acabou ficando como...  

G.C. – O Joan Pujadas... exato. O Joan Pujadas era o co-orientador.  

K.K. – Co-orientador.  

G.C. – O Joan Pujadas, eu às vezes digo Juan Jo, porque ele é Joan Jose, ou Joan 

Jose ou Juan Jose. E o termo com que o tratam lá mas mesmo profissionais é Juan Jo, 

que é Juan Jose. O Joan Pujadas foi o co-orientador da tese. Nós tivemos essa parceria 

no estudo sobre a Madragoa. Mas depois houve um certo afastamento também. 

Portanto, todo o período da minha tese de doutoramento, de facto, foi um processo 

muito solitário. 

K.K. – Depois teve essa licença de três anos para escrever.  

G.C. – Para fazer a tese. Tive a licença de três anos... 

K.K. – Aí se afastou das aulas.  

G.C. – Exato. Para escrever e para ter um filho também, que foi durante a tese. (ri)  

K.K. – É. Eu vi aqui, pela data, que o filho nasceu antes da defesa.  
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G.C. – Exato. O filho nasceu antes da defesa, e antes da tese mesmo. Realmente, 

nasceu antes da escrita.  

K.K. – Em 93.  

G.C. – Ele nasceu em 92. Em novembro. Portanto eu, em 90, formalmente, 

comecei o doutoramento, que entretanto já vinha sendo preparado, com este trabalho da 

Madragoa e isso, e a partir de 90 tive essa licença de três anos. Portanto foi até 95. 

Depois, a licença esticou uns meses mais, porque como o filho nasceu durante a licença, 

esses três meses, eu interrompi, e ganhei de certa forma um semestre.  

K.K. – São três? 

G.C. – São três meses. Era. Exato. No tempo da minha mãe, nem havia nem um 

mês. Agora já são quatro e tal. Como é no Brasil?  

K.K. – Agora, são seis.  

G.C. – Ah! Agora, acho que são quatro ou cinco.  

K.K. – São quatro, mais dois, se houver um acordo, se consegue. E os governos 

locais e têm acordos paralelos, então, dependendo da situação, oito, às vezes até nove 

meses. Não como no Canadá, que são dois anos.  

G.C. – Ah pois. Exato. Eu acho que...não sei, se serão quatro ou cinco. Eu agora 

não sei. No meu tempo, era três. Talvez fosse...  

H.B. – E tem uma coisa assim também, um dos dois tira.  

− Não. A Inglaterra é péssima.  

G.C. – É. A Inglaterra é má para tudo que tem a ver com ligação trabalho e 

família, é uma loucura.  

K.K. – É, a Inglaterra só não é pior que os Estados Unidos, eu acho.  

G.C. – Sim, os Estados Unidos nem deve ter, provavelmente não existe. Exato. Eu 

creio que três meses ou três meses e meio, eu não sei. Mas, em termos das contagens, 

houve um semestre que eu ganhei com isto. Mas portanto, em 90, comecei a fazer o... 
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enfim, comecei o trabalho de campo também. E no final... Portanto eu estive dois anos, 

praticamente, em cheio na Bica. Lembro-me que uma das questões (que depois aí 

também é falada, não vale a pena falar nisso) é a questão do viver lá ou não viver lá, que 

é em termos do dormir lá ou não dormir lá, que é sempre aquele rito de passagem que... 

pelo menos aqui, na altura em que eu fiz a tese, achava-se que isso é que definia se está 

a fazer bem o trabalho de campo ou não. E eu tive a ponto de fazer esse disparate, de 

querer ir para lá dormir. O que seria um desastre completo. As pessoas não percebiam 

por que é que eu, tendo uma casa em Lisboa, alugava um quarto lá, além de que o único 

quarto que eu consegui alugar era numa família que era uma das mais estigmatizadas, 

que ficava no fim do beco, era a última casa do beco, que já parecia um beco. Enfim. 

Portanto, se eu tivesse que de facto ir para lá viver, eu era capaz de ter ganho muito, um 

insight muito bom relativamente à família, agora, relativamente ao bairro, eu duvido 

bastante; porque, de facto, era um bairro com muitos conflitos, como se calhar são 

todos, e eu tinha que gerir aquilo com alguma distância também, para conseguir me dar 

bem com todas as pessoas, porque não podia ficar refém ali, de uma ou duas famílias 

que estão...  

K.K. – Graça, uma curiosidade. Já que estamos falando de trabalho de campo, eu 

tenho muitas, teria muitas perguntas mas não é o caso. Mas uma curiosidade, que eu 

pensei lendo a sua introdução ao livro, que não toca tanto nesse assunto. Mas era uma 

mulher jovem, grávida a maior parte do tempo, num bairro que, pelo que contas aqui, é 

um constrangimento e coerções muito intensas. Não houve uma dificuldade? E o seu 

melhor amigo era um homem...  

G.C. – Era um homem. Que era gay.  

K.K. – O José Machado.  

G.C. – O Zé Machado. Era gay. E que morreu passado pouco tempo, com SIDA 

(Aids). Exato. Zé Machado é outro nome.  

K.K. – Essa entrada, além da dificuldade normal...  

G.C. − Mas ele era gay mas, em termos do bairro, não era nada... Era um líder. 

Era uma força viva...   
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K.K. – Não, eu digo, pela proximidade de vocês não ser vista de forma... Não 

havia isso? Até pelo conservadorismo da...  

G.C. – É. Mas havia uma distância também, logo à partida, que eu era professora, 

eu era... Quer dizer, há logo essas distâncias de classe, que marcam muito também. 

Apesar de...As pessoas também tinham dúvidas, porque como eu tinha a estar... este 

não, porque foi uns anos antes, mas tinha sido lá, ao mesmo tempo, uma estudante e tal, 

pronto, as pessoas não... eu tanto era a menina Gracinha, como era a dra. Graça, como 

era aquela que andava... Não sabiam muito bem como me chamar. Mas eu julgo que 

desde o momento em que se entra numa relação pessoal com as pessoas essas coisas 

passam. Portanto... Mas é Graça, quer dizer, pronto, era Graça, já fazia parte, de certa 

forma, ali do universo. A ajuda do meu amigo Quim Garcia foi muito importante, foi 

importantíssima, porque... Portanto, eu, no momento de me aproximar do bairro, eu 

queria ir por cima, e fiz o que mandavam os manuais. Ao fim de andar ali uns dias 

perdida nas ruas e nas leiterias, e a tentar identificar, eu já ia conhecendo muito a partir 

daí; e falar nas coletividades, e destas conversas pensei: não... Havia ali um reduto que 

eu tinha um bocado medo de entrar realmente, porque a Bica é um bairro muito 

particular, e há de facto ali duas ruas centrais que são mesmo... são mesmo fechadas, 

quer dizer, até quando nós atravessamos, sentimos isso, as pessoas todas na janela a 

olhar e tal.  

K.K. – Já tinha lido o Foote Whyte nessa altura? 

G.C. – Eu, o Foote Whyte, não tinha lido. Sabe por que, Karina? Porque só tinha a 

versão em inglês. Já tinha, assim, tinha lido superficialmente. O inglês dos quakers é 

super difícil. Eu, neste momento, talvez conseguisse ler. Há vinte anos atrás ou a 

quinze, meu inglês era pior. Aliás, eu aprendi muito inglês à conta das leituras da 

antropologia urbana também. Mas tentei. Tive alunos a trabalhar o Street Corner 

Society, que sabiam mais inglês do que eu. E eu li, assim, mas acho que sem perceber 

parte das coisas. De facto, li muito depois...  

K.K. – É porque aqui compara o Zé Machado com o Doc.  
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G.C. – É, exatamente. É, muito. Mas eu, de facto, pude ler muito melhor com a 

tradução da Zahar, que é ótima, e ter podido aparecer aqui na biblioteca e tal, dá logo 

um conforto. Não é? Porque o inglês, em particular dos quakers, é um inglês difícil.  

K.K. – É. Tivemos muitos problemas na revisão.  

G.C. – É. Pronto. Eu conhecia mais ou menos. Não a fundo. Mas conhecia. Mas 

voltando ao trabalho de campo portanto. Fui pedir entrevista com o presidente da Junta 

de Freguesia, que logo me encaminhou para o Zé Machado, este Zé Machado que aqui 

aparece. Que era uma pessoa muito atípica neste bairro e muito responsável também 

pelo protagonismo do bairro, porque ele era licenciado em economia, ainda por cima ele 

tinha estudado no ISCTE, tinha estado dois ou três anos no ISCTE...  

K.K. – Era um mediador clássico.  

G.C. – Era um mediador nato, clássico. E percebeu logo o que eu ia fazer. 

Portanto, logo na primeira entrevista, nós já nos estávamos a tratar por tu, e era uma 

pessoa muito respeitada no bairro, portanto não era tanto um líder formal, porque não 

era o presidente da mesa... acho que era o presidente da mesa na Assembléia Geral...   

H.B. – Você chegou a ir pelo ISCTE? 

G.C. – Não, foi pela Junta. Eu fui entrevistar o presidente da Junta de Freguesia... 

Não, isto descobri depois, falando com ele. E o presidente da Junta disse-me logo: “Isso 

deve falar é com o Zé Machado. Deve falar é com ele, porque ele é que sabe disto”. E 

então falamos. E logo na primeira conversa criamos empatia. Ele percebeu e, ao fim de 

vinte minutos, disse: “Ó Graça” – Passamos a tratar logo por tu. Ele disse: “Ó Graça, 

mas tu és antropóloga. Se calhar, em vez de estarmos aqui a falar sobre a Bica, podemos 

ir lá. Levo-te lá e eu vou te apresentar a algumas pessoas”. E curiosamente... Isto é 

muito engraçado. Eu, depois, fiz todo o percurso deste primeiro passeio com ele no 

bairro. E curiosamente, ele andou-me a mostrar nas pessoas – ele apresentou-me a um 

sapateiro, a outro comerciante, alguns, pessoas interessantes, até do ponto de vista 

intelectual − as pessoas que ele achou que eram muito importantes para mim. Eu acho 

que ele, na altura, nem tinha a dimensão de que eu ia lá estar mais de dois anos a chateá-

lo. Mas portanto. Mas tudo à volta daquilo que eu, depois, defini como núcleo duro, e 

que no fundo, as duas ruas onde tinha família toda a viver, que é mesmo o núcleo dos 
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núcleos, que é mesmo o coração do bairro, ele, nessa primeira volta, não entrou lá. Foi 

mesmo assim uma volta... 

K.K. – Periférica.  

G.C. – Periférica, exatamente. Foi o bairro, mas... mas pronto. Claro, com as suas 

cautelas. Depois, a segunda, a terceira, a quarta, pronto, a seguir já estava a falar com a 

mãe dele e tal e tal. E foi. Mas foi um mediador fundamental. Foi mesmo muito 

importante na boa aceitação. Aliás, as dúvidas que eu tinha, aquelas dúvidas da 

apresentação, como é que eu me apresento, ele aparecia logo e dizia: “Aqui a Graça está 

fazendo doutoramento sobre a Bica” e tal, para dizer logo as coisas. As pessoas 

percebiam ou não percebiam. Não faz mal. Mas vir com...por ser amiga... às tantas era 

amiga dele, amiga do Quim, eu posso dizer o nome dele...  

K.K. – E abriram-se as portas. Como é o nome dele?  

G.C. – E abriram-se as portas. Quim. Quim Garcia. Era. Porque ele já faleceu. E 

pronto. E era uma pessoa que toda gente gostava muito realmente, era daquelas 

pessoas... 

K.K. – Talvez saltando, Helena. Não sei se você quer perguntar. Como foi a 

reação deles ao trabalho em si? Houve uma apresentação formal? Só quando saiu o 

livro?  

G.C. – Quando eu acabei a tese, portanto isto demorou aquele tempo, entretanto 

eu tive o Daniel, portanto em... mais ou menos até 92. O segundo ano do trabalho de 

campo, parte dele, eu estava grávida. Aliás, quando a Bica ganhou, no ano... no meu 

último ano de trabalho de campo estava já bastante grávida. Até, aliás, o Quim, “mas tu 

és maluca, Graça, vens para aqui assim”. Porque o festejo... Porque a Bica é um bairro 

apertadinho. As pessoas, de facto, vieram todas para a rua, estávamos apertados. Então 

o Quim andava ali a tratar de mim. Metia-me na soleira da porta, dizia: “Fica aí”. Eu sei 

que eu, uma grande barriga, passei a noite na Bica, a ver o festejo. Fui criticada na 

minha defesa de tese, por um dos arguentes, disse que eu também exagerei um bocado, 

que também não devia ter exagerado. Mas foi interessante, por exemplo, a gravidez 

durante o trabalho de campo, para um lado que eu nunca me aperceberia doutra forma, 

porque eu não queria perguntar sobre isso, porque é um lado que eu nunca me lembro 
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muito bem que existe, que é o lado da religiosidade popular, da superstição, tudo isso, 

porque também não estava nos meus horizontes, e apareceu-me, mesmo sem eu querer, 

porque, precisamente lá nas minhas relações de amizades, veio-me logo uma amiga 

dizer para eu ter muito cuidado, porque eu estava grávida e porque aquela tinha estado 

grávida e tinha abortado, e que agora devia estar com inveja e que me ia rogar tal e tal. 

Eu, se fosse agora, tinha ficado com mais medo. Na altura não, porque eu não ligava 

nada dessas coisas. Eu ouvi e tal, mas estava para lá disto. Mas... 

K.K. – Uma mãe que quer ser Marie Curie não...  

G.C. – Exatamente. E deu para perceber que era uma minha amiga, e a outra 

amiga, que não era amiga dela, achou logo – olha, cuidado com Rosa, olha que ela... 

aconteceu-lhe isso e isto e tal. E há coisas... Por isso o trabalho de campo é interessante, 

porque depende da nossa condição aquilo que nós vemos. É uma coisa incontrolável.  

K.K. – Desculpa, Graça. Acabei de ver que o [inaudivel],  parou. Ele estava 

olhando, olhando, e de repente ele...  

H.B. – Acabou.  

G.C. – É assim. Fala-se de gravidez...  

K.K. – Como está o tempo de fita?  

− Uns vinte minutos.  

K.K. – Vamos, acho, essa fita no máximo. Tanta coisa interessante.  

H.B. – É. Eu acho que talvez, para fechar esse encontro, você falar um pouco do 

seu casamento, quem é, como encontrou e tudo. Porque aí a gente fecha a tese, e o 

casamento depois...  

G.C. – Para contextualizar. Pois. Apesar de eu não ver, assim, o casamento como 

uma coisa...  

H.B. – Não. Só como referência, só para o registro.  
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G.C. – Tenho que falar é dos meus casamentos, porque eu tenho vários. Mas eu 

não queria muito ir por aí.  

H.B. – E a defesa da tese.  

K.K. – Não. Então... É. A gente pode...  

G.C. – Da vida familiar mais, que acompanhou. Exato.  

K.K. – Deixa eu ver aqui. Ih! Arbel, não é isso.  

G.C. – Se calhar é a bateria.  

K.K. – Ah tá. Ele desligou totalmente. Engraçado. Estava cheio. Ou será que é 

vazio? Estava dois pretos. Não, é vazio. Agora estou vendo. A bateria, é branco quando 

ela está cheia.  

G.C. – E então, Helena, tu sugerias fechar até o momento da tese, mais ou menos.  

H.B. – Não, não. Vamos à tese. A gente defende a tese.  

K.K. – Estava perguntando do retorno deles, a apreciação deles sobre o trabalho. 

Se houve. Aí falou um pouco do júri, que...  

G.C. – É, exatamente. Ah não. Mas relativamente ao bairro, não é?  

K.K. – Isso.  

G.C. – Este meu amigo, quando eu acabei a tese... Portanto, entretanto tive o 

Daniel e fiquei mais fechada, comecei a escrever a tese, fazer a escrita. E 

curiosamente... pois! Curiosamente, um bebê pode ajudar. Porque eu sei isto agora. Tem 

a ver com o tema que eu sei que te interessa. Uma coisa que eu queria claramente era 

dar de mamar ao meu bebê. Até porque eu sou alérgica e tenho uma história de 

bronquite asmática, sabia que isso o protegia eventualmente. Então, durante os 

primeiros meses... Ele mamou até os cinco meses só. E depois, quando ele começou... 

isto é importante por causa da disciplina da tese. Quando ele começou a ter uma 

refeição autônoma, eu saía de casa. Portanto, era a hora do almoço, eu tinha uma 

senhora que tomava conta dele. Eu saía de casa às nove da manhã até as cinco da tarde, 
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portanto era o intervalo das duas mamadas, vinha aqui para o ISCTE, para uma sala que 

eles tinham para as pessoas que estavam a escrever a tese, aí trabalhava, que não me 

distraía com nada realmente. Eu creio que durante meses e meses. E foi assim que 

comecei a escrever a tese. E depois de ter a tese toda escrita, eu tinha uma grande 

preocupação. Aliás, já tive essa preocupação -, na da licenciatura não, porque no fundo 

era repor a verdade dos factos relativamente a uma comunidade que tinha sido 

maltratada por uma notícia de jornal -, na da laranjinha.Tive angústias tremendas. 

Porque a base deste trabalho era uma coletividade, uma associação que via o jogo da 

laranjinha como um jogo de taberna, e a coletividade não era uma taberna; portanto o 

jogo existia lá dentro como uma coisa um bocado estranha. Até que veio lá um 

antropóloga, a achar que aquilo era muito interessante. Mas quando eu escrevi a tese, a 

de mestrado, certos momentos eu sentia, parece-me que estou a lavar a roupa suja, 

porque estou a valorizar coisas que as pessoas não valorizam; e o potencial de conflitos, 

e a contar os conflitos, e a contar não sei quê. Eu demorei um ano e tal para mostrar a 

tese de mestrado à  coletividade. Porque eu sofri com isto. Eu dizia: eles vão ler isto e 

vão dizer que vergonha! tal, tal, tal. Claro que não aconteceu nada disso. Eu acho que 

são medos. Porque eu dizia isto em termos sociológicos, eu acho que nem ninguém 

(falava) aquilo. Mas portanto, quando foi a tese de doutoramento, eu já estava mais 

preparada para isso; mas já estava tão preparada que durante a própria investigação eu 

fui percebendo o que é que eu não podia tocar, que assuntos eu não ia poder tratar. 

Nomeadamente, eu cheguei a um entendimento com o Quim Garcia, meu Doc entre 

aspas, em que ele me dizia assim: “Graça, isto que eu te vou contar é para a tese. Podes 

usar. Mas isto que eu agora te vou contar não podes usar na tese. Eu só te vou contar 

para tu perceberes melhor o que é a Bica”. E ele contava-me coisas que eu nunca 

poderia contar; e que me foram revelando um outro bairro, e foram me dando 

elementos, que, inclusivamente, me levavam para outros temas, que não era o tema que 

eu estava a trabalhar. Portanto eu agarrei-me ao tema que estava a trabalhar, que tem a 

ver com esta questão da produção do imaginário, da produção de um bairro enquanto 

imagem e símbolo da cidade, como é que as pessoas participam nisso. Eu acho que, 

nesse momento, eu percebi que nunca iria conseguir fazer antropologia da vida íntima 

das pessoas. Acho que ia ser muito difícil. Até porque, aqui, eu tinha tudo identificado. 

Quer dizer, eu julgo que isso é possível quando não se identifica nada. Aqui, era 

impossível. Eu estava a estudar o bairro da Bica, é único, eu nunca poderia fingir que 
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era outro bairro qualquer. Pelo próprio tema, não poderia, era impossível, que era um 

insulto tremendo para as pessoas se eu uma vez saísse lá e ocultasse o nome – pá, isso 

era um... isso, sim, era um problema ético, que ninguém iria compreender. E portanto, 

desde o momento que tudo isto estava assumido, eu sabia exatamente os limites do que 

eu podia contar ou não. E inclusivamente fiz uma coisa, que acho que foi uma tontice, 

que foi mudar o nome das pessoas; e não só o nome das pessoas, como camuflar um 

pouco, por exemplo, uma pessoa que é contínua, era empregada num sítio, eu dizia que 

era do outro, inventava outra profissão. As poucas pessoas que leram, algumas vieram 

me dizer: “Graça, tu enganaste. Eu percebi muito bem que o Zé era o Manuel. Agora tu 

dizes que é contínuo. Manuel é porteiro no Banco de Portugal. Ele é não sei quê. Tu 

enganaste”. Portanto, perceberam, claro, a camuflagem. Para as pessoas dentro, tudo 

estava identificado. Mas também para as de fora, pouco interessa, porque também não 

os conhece. Portanto eu percebi que isso também era um ritual um bocadinho tonto, 

para eu ficar em paz com a consciência. De qualquer das formas, eu, antes de entregar a 

tese, eu passei a tese ao Quim e disse para ele dar a quem quisesse. Claro que ninguém 

tinha paciência para ler isto, evidente, e nem sei se ele teve muita paciência para ler isto. 

Mas eu disse: olha, por favor, lê, vê... vê assim, por exemplo, a parte das notícias és 

escusado de ler, porque é com base em imprensa, portanto não há problema. Agora a 

parte disso, os capítulos da etnografia, em que eu relato, eu tenho um bocado de 

discursos e tal, e pedi para ele ler e dizer-me honestamente se havia aqui coisas que 

pudessem magoar ou perturbar ou causar dano à imagem do bairro. Isso, eu tive essa 

cautela.  

K.K. – E ele?  

G.C. – E ele devolveu-me e disse que estava tudo bem. Mas, quer dizer, esta 

cautela, eu já a tive durante a escrita. Mas eu acho que isso são os nossos limites. Eu 

acho que isso são os limites. E eu queria que a Bica saísse bem disto; mas ao mesmo 

tempo sem eu estar a fazer uma coisa de propaganda, que não era esse o objetivo. Eu 

acho que há sempre maneira de conciliar. Mas é o que digo aos alunos. Eu digo: nós 

temos sempre a faca e o queijo na mão e podemos sempre conciliar. Agora, temos é que 

ter consciência, exatamente, de que há vários participantes na pesquisa, que é quem 

pesquisa e quem é pesquisado, e ver a coisa em conjunto, porque é um trabalho de 

colaboração, no fundo. Eu, na altura, acho que não tinha isto tão ciente, tão consciente 
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como tenho agora. Mas realmente é isso, o nosso trabalho é muito de colaboração e 

de...e pronto. E é uma negociação também, o que se pode falar e não se pode. E depois, 

com o livro também, o livro, toda a gente mais ou menos tinha um livro, porque a 

Câmara apoiou, e eu julgo que ofereceu vários exemplares, e as pessoas que iam lá e 

gostavam de ver as fotografias, identificar eventualmente os nomes – este é aquele, 

aquele é outro. Mas eu julgo que foi bem recebido. E julgo que não teve problemas. De 

facto, passado pouco tempo, uns anos, eu depois deixei mais também de ir lá ao bairro. 

Por acaso, o ano passado, retomei, fui lá na altura das festas, e há dois anos também. E 

este ano, talvez. Porque às vezes vêm colegas de fora, ou um antropólogo que vem do 

Brasil, foi o caso o ano passado.  

K.K. – Qual a época das festas?  

G.C. – Em junho. E então vou lá e tal, e as pessoas aceitam...  

K.K. – E é mesmo aquele dia da sardinha, de comer sardinha?   

G.C. – É dia de santo Antonio, que é o 13 de junho. Portanto as festas...  

K.K. – 13 de junho. É nesse dia?  

G.C. – É. É durante o período de junho. Os arraiais são ao longo de todo o mês de 

junho. A marcha sai um dia, que costuma ser agora, no princípio de junho, na altura era 

véspera de santo Antonio. Continua a ser. Na véspera de santo Antônio, a marcha 

percorre a avenida da Liberdade. As marchas todas de Lisboa. E.. E pronto. Mas isso 

está aí contato. Mas portanto, só voltando aqui ao contexto, se calhar, só para fechar, um 

pouco, agora, à tese de doutoramento. E uma pergunta que tinhas feito, Karina, 

relativamente também às relações com a sociologia e com o Antonio em particular. 

Portanto, realmente, aqui, as relações com a sociologia vêm muito a partir do Antonio 

em particular, por causa desta comunhão, se assim se pode dizer, de objeto que 

tínhamos, e é, sobretudo, a partir da defesa da tese, porque o Antonio esteve na defesa 

da minha tese, que eu gostei muito, porque na altura ele era uma referência...  

K.K. – Mas ele não tinha doutorado.  

G.C. – Não. Ele não tinha o doutoramento. Aliás, eu lembro-me de dizer ao 

Antonio...  
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K.K. – Ah. Ele esteve na platéia, presente. Não no júri.  

G.C. – Esteve na platéia, a assistir. Não no júri.  

K.K. – Porque o doutorado dele acho que é em 98.  

G.C. – É. Ou nove mesmo. Ou oito ou nove. Exato. E eu sempre tive, eu tinha 

uma admiração grande pelo Antonio. Aliás eu dizia: “Antonio, tu és que devia estar no 

júri. Vê-la se despacha-te”. Mas não, mas não se despachou. E para a agregação, 

também não se despachou, também não pôde estar. Mas esteve o Joaquim. O Joaquim, 

sim, despachou-se. Porque houve uma altura que eu pedi para ele ser meu orientador, 

mas ele não era doutorado, não podia orientar. E, sobretudo, o Antonio leu a tese. Foi 

das primeiras pessoas que leu a tese, porque eu dei-lhe um volume, claro, e deu-me um 

feedback muito positivo da sua leitura da tese. Pronto. E a partir daqui acho que nos 

aproximamos mais em termos pessoais, como colegas e amigos também, e começamos 

a fazer coisas em comum. Eu lembro-me que a primeira, que eu convidei-o, assim, 

formalmente, foi quando eu estava a organizar a primeira vinda do Gilberto Velho aqui 

ao ISCTE. Que se calhar pode ficar...  

K.K. – Para a próxima.  

G.C. – Para a próxima. Abre um outro capítulo.  

K.K. – Isso, já depois da defesa.  

G.C. – Foi depois. Comecei a organizar, talvez, antes da defesa. Porque foi a 

seguir ao Joaquim ter ido ao Rio e ter conhecido o Gilberto. Portanto, quando eu 

comecei... As primeiras vezes que eu falei com ele, eu creio que estava a preparar a 

defesa ainda. Pode ter sido abril ou maio, por aí. O Gilberto veio em novembro, creio 

eu, de 96. Portanto foi nesse verão, foi logo após a defesa, nesse verão, que... pronto, 

que tive a organizar o encontro; que me deu muito trabalho, mas eu acho que foi... foi... 

A idéia, no fundo, era... Mas isso fica para a próxima, provavelmente, está bem? Porque 

a idéia era muito para dialogar também, as disciplinas, e foi por isso também fui 

convidar o Antonio.  

H.B. – Poxa. Muito obrigada, Graça.  
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G.C. – Mas vocês têm uma paciência... estar aqui a ouvir. Mas eu acho que isto é 

uma conversa quase de café. Não sei se isso pode ter algum interesse. Mas... Vocês, 

depois, vêem.  

K.K. – Imagina. Foi ótimo. E a introdução do Lugar na Cidade foi muito útil, 

porque tem um mapeamento. Mas os outros livros, vamos tratar na quarta.  

G.C. – Ótimo. Sim, senhora.  

G.C. – Faltou falar da vida familiar, Helena. Quarta-feira, vamos...  

H.B. – Não. Mas a gente pode fechar. Em algum lugar pode ter.  

G.C. – É?  

A.G. – Já nem só familiar. O marido participou da tese.  

G.C. – O marido por acaso participou. Estou sendo muito injusta. É verdade. 

Andou ali, coitado, às voltas com as bases de dados. (Onde está o Joaquim? Está aqui.) 

Ora, Karina, eu vou te dar o telefone do museu, de casa e do telemóvel.     

[FIM DA 1º ENTREVISTA] 

 

2ª Entrevista:  06 /04/2011 

 

G.C. – (........) Apesar de que, depois, eu gostaria de retomar algumas das 

perguntas que a Karina fez e que eu acho que ajudam a, talvez, pensar um pouco, em 

termos da minha própria trajetória, a forma como eu me situo também, me posiciono 

relativamente às instituições, aos campos disciplinares, às relações pessoais e 

profissionais, porque no fundo... em relação também à família, ao espaço mais pessoal, 

mas no fundo, eu julgo que há aí elementos da minha biografia. Isto é... A culpa é vossa, 

porque, segunda-feira, puseram-me a pensar na minha biografia, e eu comecei a pensar 

em termos de infância e de adolescência. Pus-me a pensar muito em termos de espaços 

de autonomia, que eu sempre fui criando e que, felizmente, do ponto de vista da minha 



 

65 
 

educação e dos pais que eu tive, do ambiente familiar que eu tive, sempre me 

proporcionaram. E, realmente, hoje eu vejo que isso foi algo muito importante do ponto 

de vista de eu me sentir relativamente segura quando penso na minha ligação ou na 

minha integração em grupos ou... que é qualquer coisa que a gente tem dificuldade. Eu, 

muitas vezes, neste momento, aqui no ISCTE, eu trabalho no ISCTE há vinte e muitos 

anos, desde 84, e continuo sentir que tenho um espaço meu, que é muito um espaço em 

rede realmente, sendo composta esta rede de pessoas do ISCTE, e muito fortemente, de 

pessoas que foram meus alunos, que me acompanharam... Agora, eu estou a pensar 

mesmo em termos de antropologia urbana. Pessoas que me acompanharam. E penso 

muito em particular num grupo, que é um grupo que tende ir crescendo, que é o grupo, 

no fundo, digamos que em termos da visibilidade este grupo é o grupo que organizou o (         

) em 2007, que agora está a organizar o FICYURB, que é segunda conferência 

internacional de jovens investigadores urbanos e, claro, mesmo em 2007, portanto já há 

uma história desse grupo, que tem a ver com o programa internacional de doutoramento 

em antropologia urbana, portanto vem desde 2003, 2004, e curiosamente, este grupo, é 

um grupo...é muito um grupo em rede porque, como são pessoas do ISCTE, são ex-

alunos do ISCTE, são ex-alunos da Universidade Nova, são ex-alunos da Universidade 

do Porto, portanto é um grupo de pessoas que aderiram a essa ideia de antropologia 

urbana. Curiosamente, a maioria são formados em sociologia a nível de graduação, e de 

mestrado, muitas vezes. E aderiram a essa ideia de antropologia urbana muito por 

interesse também pela etnografia, sobretudo, uma determinada visão das cidades e dos 

ambientes urbanos, e com esta ideia romântica da etnografia, que é conseguir ver as 

coisas a partir de dentro e de uma relação próxima, que vai muito para além da questão 

do olhar visual, como nós falávamos outro dia ao almoço, o importante, que é estar lá, e 

portanto, é algo que não se reduz à imagem, à visualidade das coisas. Mas tudo isto para 

dizer que, por exemplo, a minha relação com o Brasil mas de alguma forma também 

desta espécie de segurança que eu tenho. Eu, às vezes, fico um pouquinho inquieta, 

porque parece quase uma...algo de arrogante nisto, este inquieta, realmente, porque está 

claro que as pessoas  não estão para lá das instituições, não estão para lá das áreas 

disciplinares, não podem estar para lá destas coisas que as enquadram. Mas eu, 

pessoalmente, sinto-me no meio, uma espécie de interseção de várias coisas. Para já, em 

termos disciplinares, sociologia e antropologia, sinto-me aqui sempre no meio. Mas eu 

julgo que isso tem mesmo a ver com a antropologia urbana, e tem, sobretudo, a ver com 
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a forma como a antropologia urbana tem sido... como tem sido criado esse campo – eu, 

se calhar, não posso dizer aqui em Portugal, posso dizer no ISCTE, mas sei que o 

ISCTE, deste ponto de vista, é significativo, se calhar, do que se passa em Portugal. Não 

quero, mais uma vez, ser arrogante. Mas, realmente, este campo está muito na 

interseção dos dois. E a prova é que eu, pessoalmente, sinto que no contexto da 

sociologia e da antropologia em Portugal acaba por a ideia ser quase mais simpática, 

curiosamente, pelas pessoas formadas em sociologia do que em antropologia. Para mim, 

é paradoxal mas acontece realmente. E é aí que se enquadra também a minha relação 

com o Antonio Firmino da Costa, que é um sociólogo muito especial, muito particular. 

E durante algum tempo... Quer dizer, eu gosto de pensar que a minha relação com a 

sociologia, de certa forma, é a relação também, além de admiração intelectual pelo 

trabalho dele, e de sintonia, também, relativamente a alguns trabalhos que ele fez. 

Provavelmente não todos, porque ele tem outros trabalhos, que se calhar estão mais 

longes da etnografia, deste tal olhar. Mas, sobretudo, do trabalho dele relacionado com a 

Alfama. Obviamente que aí é referência. E foi o facto, também, de no fundo termos 

trabalhado em conjunto, de certa forma, na mesma altura, nos anos 90, andarmos a 

estudar os dois lados, essa ligação. Agora, para não fugir da relação no fundo com o 

Brasil, e anterior à relação com o Brasil, a relação com a Catalunha e com Espanha, 

portanto a forma como eu me posiciono, como eu me vejo nesta rede, curiosamente, a 

minha relação mais forte com a antropologia ou com antropólogos é fora do espaço 

nacional. E começou por ser... o que eu tentei também contar um pouco com a história 

de Tarragona e da minha ligação ao Joan Pujadas, que foi, digamos, o primeiro 

antropólogo urbano que eu conheci, catalão... tinha eu acabado a minha tese de 

mestrado, portanto isto é em 1987, por aí, 88, 1988, e depois o grupo de antropólogos 

urbanos da Universidade de Barcelona, da secção de Tarragona da Universidade de 

Barcelona, que hoje é a Universidade Rovira i Virgili, portanto assisti ao início do 

programa de doutoramento em antropologia urbana, e foi um pouquinho inspirada nesse 

modelo que, a partir de 2001, comecei a pensar em criar esse... em conjunto sempre, 

porque isto é sempre também um pensamento coletivo, com poucas pessoas mas 

pessoas cruciais; uma das quais foi o Gilberto Velho. Mas, depois, num segundo 

momento, com o Brasil. Portanto o Brasil, eu já conhecia através da bibliografia, não 

muito realmente,  porque temos esse problema dramático, que eu acho que é 

dramático, e acho que para o desenvolvimento sobretudo da antropologia em Portugal 
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o... durante tanto tempo, ter-se ignorado ou não... realmente, o espaço da antropologia 

brasileira não aparecer aqui. Eu julgo que isso é dramático, porque... quer dizer, torna a 

antropologia portuguesa muito frágil, porque, no fundo, os modelos... a sensação que eu 

tenho já há muitos anos, e já mesmo em jovem eu tinha um pouco esta  sensação, é que 

a antropologia portuguesa tinha modelos fortes britânicos e franceses, portanto havia 

aqui, claramente, estes dois modelos, e que, mesmo relativamente à Espanha, a relação 

era bastante fraca. E depois havia uma antropologia portuguesa em continuidade com a 

própria história da etnologia portuguesa, e onde havia pessoas que faziam esta ligação, 

que não é fácil, e para mim uma das pessoas mais importantes é o Joaquim Paes de 

Brito, sem dúvida, no sentido de que o ter os modelos franceses ou ingleses não o 

impede de conseguir discutir o país e pensar o país. Mas há uma outra forma de estudar 

o país, que é importando modelos e aplicando. Portanto eu julgo, há aqui uma nuance. E 

eu penso que esta segunda forma tem sido dominante relativamente a antropologia, que 

às vezes revela até um certo provincianismo, creio eu, que é no sentido de encontrar, 

aqui em Portugal, os terrenos que se adequam de certa forma a uma matriz teórica 

importada de alguma maneira. Claro que, nós sabemos que, em termos científicos, é 

sempre difícil falar de fronteiras; mas eu julgo que nas ciências sociais e na antropologia 

ou na história da sociologia existem, evidentemente, estas fronteiras, nem que seja pela 

língua, que é uma coisa crucial mas que muitas vezes tendemos a fingir que não existe; 

até com o Brasil, que falamos a mesma língua, esta fronteira é importante, porque são 

duas variantes diferentes, que têm significados diferentes, é tudo diferente. Portanto a 

ligação com o Brasil, eu julgo que é uma ligação (normal). Quer dizer, quando eu me 

aproximo...  

K.K. – Quando foi, Graça, que teve um primeiro livro do Gilberto Velho aqui?  

G.C. – Eu vou contar a minha... Eu, durante muito tempo, mesmo... digamos que 

em termos da própria formação em antropologia urbana, que eu comecei a fazer 

conscientemente em Espanha, em Tarragona, e foi muito a partir da bibliografia 

americana, norte-americana, alguma francesa também... porque imaginem que então, 

em Tarragona portanto, mesmo a nível de revistas isso, havia revistas europeias, revistas 

americanas, mas brasileiras, não me lembro propriamente, mas creio que não havia, e 

também ainda não havia facilidade da internet, que é mesmo uma coisa muito boa. 

Portanto a minha formação começa assim. Entretanto eu tinha já algumas referências. O 
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primeiro livro que eu li de, digamos, antropologia urbana, de alguma forma foi... o 

primeiro que eu conheci e estudei, porque era um livro que circulava cá, era um dos 

poucos que circulavam cá nas bibliotecas, é aquele livro ( Etnografia ) Urbana, aquela 

coletânea daqueles textos clássicos, editados pelo irmão do Gilberto, pelo Otávio Velho. 

E havia uma referência importantíssima, que eu ouvia falar mas que demorei algum 

tempo a conseguir ter o livro, foi o Utopia Urbana, do Gilberto Velho. Portanto, ao 

longo dos anos 90... mas reparem, temos aqui uma decalagem grande...  

K.K. – Vinte anos.  

G.C. – É uma coisa um pouco impressionante. Mas nós sabemos também que só 

em finais dos anos 70, realmente, é que a formação universitária começou, em termos 

de antropologia e sociologia. E portanto, eu li. Houve... Eu agora estou aqui... Não. A 

memória está a me atraiçoar. Houve um livro fundamental, do Gilberto Velho, que me 

ajudou na Laranjinha, já na Laranjinha, portanto antes de eu ter ido à Espanha, e as 

coisas ficaram adormecidas. Quando eu estava a tentar definir o meu objeto urbano, que 

depois foi dar na tese de mestrado sobre a laranjinha, portanto quando eu andava neste 

dilema – estou a fazer antropologia, estou a fazer sociologia? – mas como é que eu 

consigo definir este meu objeto? – eu descobri um livro do Gilberto, que é o 

Diversidade... o subtítulo é Antropologia  das Sociedades Complexas. Tenho ali, 

Karina.  

K.K. – Projeto... 

G.C. – Não. É o anterior ao Projeto e Metamorfose.  

K.K. – É o Subjetividade Social?  

G.C. – Não. É uma coletânea. Não o tenho porque, se calhar, emprestei. O que é 

gravíssimo realmente. Não. É o anterior ao Projeto e Metamorfose. Que é... É o que tem 

aquele texto que chama fragmentação e... diversidade e fragmentação... 

K.K. – Ah! Individualismo e Cultura.  

G.C. – Exatamente, é esse. Individualismo e Cultura. E eu descobri...  

K.K. – Esse é o livro teórico dele.  
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G.C. – É. Eu não sei se descobri, não me lembro se...Eu acho que descobri numa 

livraria e comprei. Porque eu tenho, todo anotado. E o primeiro capítulo dele, que é 

fragmentação, para mim, foi uma revelação. Foi uma revelação quando fala das 

fronteiras...  

K.K. – É central, é. Projeto. Unidade e fragmentação em sociedades complexas.  

G.C. – É. Exatamente. E foi de repente. Eu estou a ler aquilo e estou a perceber 

como vou conseguir definir... Lembro-me de um conceito que ele usa, que é as 

(representações) e significado, me ajudaram imenso; tem boas referências, o Simmel, o 

Schutz... o Simmel, que era  muito pouco, ainda continua a ser creio eu, pouco estudo; 

portanto houve autores que inclusivamente eu estava a ver, praticamente, pela primeira 

vez. Mas esse primeiro capítulo em particular, do Gilberto, ajudou-me, foi assim uma 

espécie de iluminação que tive, para a definição da própria laranjinha. E citei bastante e 

usei. Bom. E, a partir daí, o Utopia Urbana, eu julgo que li já a seguir o Utopia Urbana. 

Mas... E pronto. Claramente, evidentemente fui procurando os textos do Gilberto Velho; 

e, a partir daí, fui lendo outros textos também de antropologia brasileira. Isto foi nos 

anos 80. Entretanto fiz a minha tese de doutoramento e... Ah! Vi o Gilberto. Houve um 

congresso, eu creio que foi um congresso luso-afro-brasileiro. Terá sido em 1998.  

K.K. – 96, no IFCS.  

G.C. – Não. Mas foi o anterior, em 94. Em 1994, houve um congresso luso-afro-

brasileiro na Gulbenkian, cá em Lisboa, e o Gilberto veio, foi convidado, como 

conferencista. Na altura, aliás, eu participei nesse congresso em um painel organizado 

pelo Antonio Firmino da Costa, em que eu falei sobre a Bica, que estava a estudar na 

altura, foi em pleno trabalho de campo da Bica. Sempre, no painel, estava a Cristiana 

Bastos também e uma colega brasileira que não me recordo o nome. Mas nesse 

congresso havia uma conferência do Gilberto Velho, que eu nunca tinha visto, e que fui 

ver a conferência na Gulbenkian, no auditório cheio, e foi uma conferência muitíssimo 

engraçada que o Gilberto fez. Eu creio que, depois, ele deve ter publicado esse texto. 

Que era sobre o Collor de Mello, era sobre política brasileira. Portanto ele, claramente, 

estava a falar do seu país, da política do seu país, coisas que, aqui, os antropólogos não 

falavam, os sociólogos, um pouco mais, mas os antropólogos não falavam. Portanto o 

próprio fato dele estar a refletir sobre o seu país, sobre o presente, mais presente, para 



 

70 
 

mim já foi... e depois o humor com que ele fez a conferência. Eu estava cá ao fundo, nós 

não nos conhecíamos, nem eu o conhecia nessa altura, eu estive ali, muito sossegadinha, 

a ouvir a conferência, a tirar imensos apontamentos e a pensar: sim, senhora, um 

antropólogo... Lembro-me, depois, de sair e começar a... assim, um pouco emotiva, e 

dizer: vê? No Brasil, os antropólogos falam, e tal e tal. Começar com esta conversa. Isto 

foi em 94. Bom. Em 96, eu terminei a minha tese. Entreguei em 95, discuti em 96. E eu 

penso que foi um dos momentos em que começou de alguma maneira a intensificar-se a 

relação com o Brasil; portanto aqui no ISCTE houve uma delegação, não sei como é que 

a coisa foi decidida, quem decidiu, quem escolheu, não sei, quer dizer, não acompanhei 

o processo, mas houve um grupo de antropólogos no ISCTE que foram convidados a ir, 

provavelmente a um congresso, não sei, ou da ABA ou...  

K.K. – Luso-afro mesmo, acho que em 96, no IFCS.  

G.C. – Talvez. Então, se calhar, foi este.  

K.K. – Cristiana Bastos. Miguel de Almeida.  

G.C. – Foi a Cristiana, foi o Miguel, foi a Rosa. Bom. Houve um grupo de 

antropólogos, uma delegação... o Joaquim também, que foram ao Brasil. Eu já na altura 

a minha relação mais próxima em termos de antropologia, aqui, no espaço do ISCTE, 

em Portugal, era com o Joaquim; e também pelos temas, pelo tema que eu estava a 

trabalhar e porque eu reconhecia que o Joaquim, relativamente, em Portugal e, 

sobretudo, em Lisboa através do fado, isso era... pronto, era um interlocutor, foi um 

interlocutor muito importante. Aliás, quando eu decidi que ia estudar a Bica, eu fui falar 

com o Joaquim, perguntar o que é que ele achava, se ele achava que era interessante. 

Ele disse logo sim, senhora, que achava que era... hum... ia ser muito difícil, mas... 

hum...podia ser, e disse-me logo...e deu-me logo informações sobre a Bica. Portanto era 

um momento que eu fiz um mapa, porque queria fazer entrevistas com mapas, para as 

pessoas dizerem o que era a Bica para eles, eu estava preocupada com os limites, fui ter 

com o Joaquim, mostrei-lhe o mapa; ele olhou para o mapa e disse: “Este mapa está 

uma porcaria”. (ri) Bom. Eu fiquei... Olhei, tentei melhorar, melhorar... E claro que, 

depois, não resultou, porque eu, simplesmente, não sabia ler mapas. Tive que aprender a 

ler. Aliás, eu costumo dizer muito aos alunos que trabalho de campo é muito aprender 

com os erros, que é a melhor forma de aprender, porque a coisa não é fácil. É uma 
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negociação entre o registro de comunicação em que nós... chegarmos ao mesmo registro 

com as pessoas que estamos a falar. Por isso o tempo é importante, e estar lá, ir 

reconhecendo. Mas o Joaquim ia ao Brasil, e eu lembro-me de dizer ao Joaquim: “Olha, 

Joaquim, há uma pessoa muito importante no Brasil, que eu te peço para tu tentares 

conhecer, e podias convidar alguma vez para vir cá”. Assim, na brincadeira. ”Que é o 

Gilberto Velho, que eu não conheço”, que eu... Pronto, falei, tinha visto e tal. E pronto. 

Já não me recordo muito bem o que é que o Joaquim disse. Mas pareceu-me que o 

Joaquim também não conhecia o Gilberto pessoalmente, creio eu. E o Joaquim foi para 

o Brasil. E quando o Joaquim veio, disse-me: “Graça. Conheci o Gilberto Velho. 

Ficamos amigos”, contou-me que se tinham encontrado... Agora, eu espero não estar a 

me enganar, se ele já se conheciam. Mas eu creio que não. “E convidei para vir, um 

mês, para Lisboa”. Portanto isto terá sido na primavera de 96, por aí. Entretanto o 

Joaquim estava a preparar a primeira edição do mestrado que ele... Eu creio que teve 

seis edições aqui no ISCTE. Foi o primeiro mestrado em antropologia que aqui abriu, 

chamado Patrimônios e Identidades. E o Joaquim tinha me convidado para dar uma 

cadeira chamada Cidade, Memória, Imaginário. Eu creio que era esse o nome. Porque o 

Joaquim é muito bom com títulos e sugeria-me títulos, para me pôr ali a pensar sobre 

aquilo.  

K.K. – E cadeiras em geral. Como é criativo.  

G.C. – Exatamente. É. E tem uma ideia mas, ao mesmo tempo, dá liberdade para a 

pessoa, dentro da sua área, trabalhar. E foi muito importante estas, por exemplo, estas 

cadeiras que eu fui dando – agora chamam-se unidades eletivas como Bolonha... Vocês 

chamam cursos, é isso? As cadeiras.  

K.K. – Disciplinas.  

G.C. – Disciplinas. Pronto. Essas disciplinas que eu fui dando no mestrado do 

Joaquim, depois, foi mudando de nome, e os programas também iam mudando, porque 

ele ia sempre sugerindo afinações, como ele diz, novas sobre os temas, sempre os temas 

do urbano, foram muito importante no ponto de vista, evidentemente, da minha própria 

evolução. E aí então o Joaquim convidou o Gilberto para vir participar do mestrado e 

dar um conjunto de aulas, que seria no interior da minha cadeira, porque no fundo eram 

as questões urbanas, e pronto, eu comecei a preparar a vinda do Gilberto, pelo telefone. 
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Não havia... É curioso. Agora, Karina, aqui, entra também. Eu creio que tu eras 

assistente dele na altura.  

K.K. – Era.  

G.C. – Então. Era pelo telefone. Foi difícil falar com ele ao telefone, porque eu 

ligava num telefone que me tinham dado, onde eu podia ligar para o Brasil, aqui no 

Secretaria de Antropologia, e depois diziam-me: não é para este número; e diziam-me o 

número. E eu não consegui perceber o número, porque era...  

K.K. – Meia.  

G.C. – Eu... meia? Eu chegava a meia... pensava, o que é que será meia? Talvez 

cinco. Meia dezena. Mas eu tentava com cinco, não dava. (risos) Depois pensava: 

meia... nossa! Talvez dois. Um meio, um sobre dois... (risos) Talvez seja dois. Tentava. 

Nada. Meia. Tentei duas vezes. Estava desesperada com isto. Fiquei desesperada. Quer 

dizer, não usávamos. Não sei. Acho que não. Na altura...  

H.B. – Meia dúzia. 

G.C. – Bom. Finalmente, um dos telefonemas que eu fiz, felizmente estava a 

secretária ao pé. Ora, as secretárias... Eu tinha aqui um handicap gravíssimo, que era 

não ver telenovela. Eu não tinha o hábito de ver telenovelas. Qualquer pessoa em 

Lisboa, nos anos 90, sabia que meia era seis. (risos) De fato era um desligamento meu 

da realidade, sem dúvida. Então, estava eu... eu dizia: “Ó Cristina, meia...” E disse-me: 

“Ô professora. Meia é seis. Então não sabe? Toda gente sabe”. Eu... Ops. Seis. Pronto. 

Agora consegui falar com o Gilberto.  

A.G. – Gente, essa história, eu vou falar para a Tais, porque, com certeza, vai 

entrar no teaser. (risos)  

G.C. – Então consegui falar com o Gilberto. E combinamos sempre tudo por 

telefone e fax. Eu, na altura, já usava o e-mail. Eu lembro-me de comentar: ai, que pena 

o professor Gilberto Velho não ter um e-mail, que isto tinha facilitado. Agora, só para 

fechar esta parte. Isto é uma anedota de certa forma. Então, quando o Gilberto chegou, 

conheci ele...bom, ele esteve aqui um mês. Não sei se chegou a um mês. Talvez três 

semanas. E quase estava ele a ir-se embora... ou (e-mail), não sei. Só conhecendo o 



 

73 
 

Gilberto realmente. Eu disse: “Gilberto, é uma pena não usar e-mail, e tal. “Acho que 

tenho um e-mail. Vamos experimentar, Graça. Karina deu-me”. E então põe a mão no 

bolso... Porque eu acho que ele quando esteve cá dessa vez comunicou consigo por e-

mail. E então. Põe a mão no bolso... Eu, até hoje, não sei se isto é verdade, se foi a 

primeira vez que ele começou a usar o e-mail ou não. Meteu a mão no bolso, tirou um 

papelinho, desenrolou o papelinho, e estava lá o e-mail. (risos) Eu disse: “Gilberto, mas 

isso é um e-mail!” “Isto funciona, Graça? Isto funciona mesmo? Vamos ver.” Viemos 

aqui, aqui, eu já estava nesse gabinete, não era este computador, era um outro. Viemos 

aqui, pusemos e tal, e ele falou consigo realmente. Até ele ditou o que eu escrevi... Oi 

Karina e tal. Depois, a Karina respondeu e... “Graça. Isto funciona.” Pode ser uma 

blague do Gilberto. Não sei. Eu fiquei com a sensação que aqui, em Lisboa, o Gilberto 

começou a usar. E pronto. Eu percebi: não, isto aqui, para o futuro, vai ser mais fácil. 

(risos) Porque andamos ali em telefone, em fax. Não foi fácil. Bom. E então. Eu julgo 

que as relações também se vão sempre criando muito em torno dos trabalhos que as 

pessoas fazem. Enfim, eu estou a generalizar. Com  o Antonio, eu creio, isto (falamos há 

pouco atrás disto) foi muito a partir do feedback que o Antonio me deu da leitura de Um 

Lugar na Cidade, da tese de doutoramento. Pronto. E a partir dali... E depois de eu ler 

também a tese dele... Quer dizer, no fundo, foi-se criando ali um espaço de 

comunicação. Com o Gilberto, foi muito gratificante, porque, claro que mal o Gilberto 

chegou, eu tinha a tese, aquele monstro, aquela coisa, que ainda não tinha sido 

publicada, parte dela, aí eu estava cheia de vontade de mostrar ao Gilberto e de... porque 

sentia-me... Eu sentia-me um pouco... Não é que estivesse a aldrabar qualquer coisa, 

mas tinha muitas dúvidas: isto é antropologia urbana ou não é? Quer dizer, no fundo, 

tinha inventado ali, muito com a história, com partes da investigação histórica que fiz, 

com... Eu tinha a sensação que tinha andado a buscar retalhos de várias disciplinas, 

tinha feito ali um composto, onde a antropologia aparecia, mas não... mas não aparecia 

assim tão fortemente. Provavelmente. Tinha dúvidas e tal. E, para mim, foi muito 

importante o feedback do Gilberto. Porque o Gilberto leu a tese e... e pronto, e falamos 

sobre a tese. Eu lembro-me das primeiras palavras dele. Aí fiquei contentíssima. 

Durante vários dias pensava nisto. Ele dizia: “Graça. Isto é mesmo uma tese de 

antropologia urbana, isto é mesmo um trabalho de antropologia da cidade, e não um 

qualquer trabalho de uma antropologia feita apenas na cidade”. Ora, nós, antropólogos 

urbanos, sabemos o que isto significa, não é? Portanto eu pensei: não. Consegui mostrar 
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de facto o que queria, que não é apenas um estudo sobre um bairro visto de dentro e 

como uma espécie de um gueto, uma aldeia na cidade. Não, senhora. Percebe-se que 

aqui há uma reflexão, uma discussão da própria variável cidade, como interfere também 

a nível destes microespaços que a etnografia trabalha, portanto fiquei contente. Depois, 

o Gilberto deu-me conselhos relativamente a publicação. Porque o Joaquim convidou-

me para publicar o livro na Portugal de Perto, e a Portugal de Perto era uma referência. 

Quer dizer, qualquer antropólogo que fazia uma tese de doutoramento queria publicar 

na Portugal de Perto. Para mim, eu julgo que só poderia não querer publicar se tivesse 

medo de ser recusada, qualquer coisa. Não sei. Mas evidente, porque era a única, foi, 

durante muito tempo, a única coleção de antropologia. Uma coleção que teve... não sei, 

quarenta, cinqüenta, talvez tenha chegado aos cinqüenta números. Portanto começou... 

Para mim, ainda por cima, tinha a ver com a minha biografia. Eu conheci o Joaquim 

quando vim entrevistar, no momento da saída do primeiro livro da Portugal de Perto, 

História do Fado, do Tinope. Eu fiquei impressionadíssima com o Joaquim e com a 

entrevista que fizemos sobre o fado. E fiquei muito impressionada mais uma vez por ver 

como a relação antropológica podia estar a falar de temas, neste caso, urbanos, atuais e 

de uma forma tão criativa e tão interessante, tão estimulante. E ainda hoje penso que o 

Joaquim é um dos antropólogos que pensa realmente em termos...  

H.B. – É uma referência.  

G.C. – Mas em termos inovadores sobre as coisas; como penso que o Gilberto 

também faz isto muito bem. E isto é uma coisa mais rara, creio eu, do que se pode 

imaginar.  

H.B. – Graça. E esse contato com Gilberto rendeu muita cooperação na formação 

de estudantes aqui? Gilberto veio muitas vezes em bancas, ofereceu cursos...  

G.C. – Ele veio... Veio. Veio.  

K.K. – Fazia reuniões com os orientandos de vocês. Eu me lembro que...  

G.C. – Vamos ver. Ora bem. Estou a me esquecer de uma coisa. Essa vinda do 

Gilberto... Portanto eu preparei a vinda do Gilberto para dar aulas na minha cadeira, no 

mestrado. Mas isto era apenas uma parte. A outra parte foi um colóquio que eu 

organizei no âmbito do CEAS, que era o Centro de Estudos de Antropologia Social, 
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aqui do ISCTE, que neste momento já não existe, que se transformou no CRIA. Neste 

momento é o grande centro de investigação da antropologia. Resultou da fusão de 

vários centros de investigação da antropologia, portanto no ISCTE, na Universidade 

Nova, em Coimbra e no Minho, na Universidade do Minho. Juntaram-se e formaram o 

CRIA, que é Centro em Rede de Investigação da Antropologia. Que criou bastante 

problemas institucionais, porque no fundo é uma fusão de centros, que estão ligados, 

eles próprios, cada um, a universidades diferentes. Ora. Isto tem a ver um pouco com 

este modelo de relação entre o ensino superior e a investigação que temos tido em 

Portugal e que permite, às vezes, estas confusões institucionais. Mas na altura, portanto 

nesse momento, nos anos 90, a investigação em antropologia era organizada pelo 

Centro de Estudos de Antropologia Social, onde eu pertencia. Aliás, eu tinha estado na 

próprio fundação com o Joaquim Paes de Brito, com Pedro Prista, com Brian O’Neill, 

tínhamos estado na fundação deste centro nos anos 90, creio, exatamente na 

formalização até, porque o Centro começou como um núcleo de antropólogos do 

ISCTE, depois fundou-se como centro. Pronto. Eu estava ligada ao Centro. E foi um 

colóquio organizado para o Centro. Qual é que foi o meu objetivo com esse colóquio? 

Era, no fundo, dar visibilidade à antropologia urbana; mas de uma maneira muito aberta 

também. Portanto eu estive sempre com a antropologia e ao lado; portanto, nesta 

situação, é sempre um bocadinho de fronteira. E então, a minha apreciação na altura, e 

eu julgo que não estava muito enganada, é que a antropologia, em Portugal, tinha fugido 

dos terrenos urbanos. Fugia. A antropologia também era relativamente recente. A 

antropologia que eu conhecia aqui no quadro do Departamento do ISCTE era uma 

antropologia muito... que trabalhava as comunidades rurais, e muito formada por... 

portanto as figuras carismáticas aqui do Departamento de Antropologia, o João de Pina 

Cabral, o Brian O’Neill, o Joaquim Paes de Brito, o Robert Holland, tinham sido 

pessoas que tinham vindo estudar comunidades rurais em Portugal, muito na linha da 

antropologia social do Mediterrâneo e britânica. Pronto. Fazia parte da minha formação, 

mesmo autodidata, em antropologia urbana, perceber que as cidades tinham estado 

completamente fora nesta antropologia social do Mediterrâneo, que era a dominante, 

realmente, aqui. Portanto, eu queria romper com isto e introduzir a cidade. Claro que 

isto não é fácil, quando há falta de bibliografia, sobretudo do Mediterrâneo, sobre as 

cidades, sobre as questões urbanas. E, então, o que eu queria fazer era uma discussão. 

Neste colóquio que organizei, era em dois tempos. Era uma discussão com participantes 
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de nacionais diferentes, portanto o Gilberto que nos trazia a antropologia urbana do 

Brasil, convidei o Joan Pujadas, que trazia a antropologia urbana de Espanha, que era 

referência na antropologia urbana de Espanha, e pus-me a mim, a Graça Cordeiro, para 

falar da não-antropologia urbana de Portugal. E, realmente, foi um pouco essa discussão 

que eu tentei fazer. O colóquio foi um colóquio de um dia. Portanto, digamos que a 

discussão, na parte da manhã, era antropologia urbana entre três nações diferentes, 

línguas diferentes no fundo. Quer dizer, trazer a antropologia urbana destes vários 

países. À tarde, era discutir o caso português mas introduzindo outras disciplinas, 

portanto não só a antropologia, e convidei uma antropóloga, a Filomena Silvano, que 

trabalhava a antropologia do espaço na Nova e fazia trabalhos em cidades, acabava por 

ser a terceira pessoa que estava mais próxima, nessa altura, da antropologia urbana, e 

convidei uma pessoa de geografia, o Antonio Firmino da Costa, do lado da sociologia, 

um arquiteto, pessoas que... Queria sempre aquela gestão entre a pessoa certa, a 

disciplina, enfim. Mas era um painel interdisciplinar. Portanto digamos que na parte da 

manhã eram as fronteiras nacionais de alguma maneira, e à tarde eram muitas fronteiras 

disciplinares; e a reflexão, o esforço de reflexão era como criar, como aparecer uma 

antropologia urbana portuguesa aqui no meio. Eu recordo-me que o Gilberto, por 

exemplo, foi o primeiro contato, creio eu, foi a primeira vez que o Gilberto veio ao 

ISCTE, e percebeu um lado um pouco político de afirmação da antropologia urbana. No 

fundo, era o que eu estava empenhada. Tinha acabado uma tese em antropologia urbana, 

que achava que era antropologia urbana, não existia a antropologia urbana definida, nem 

sequer era uma especialidade do ISCTE. Eu tentei fazer antropologia urbana mas não 

existia, portanto não podia, fiz o doutoramento em antropologia das sociedades 

complexas, portanto eu estava empenhada em criar este campo. E este colóquio, para 

mim, era um momento, de certa forma importante, em que convidava a grande 

referência que era para mim a pessoa da antropologia urbana do Brasil. Eu confesso que 

na altura eu não conhecia, por exemplo, os textos do Magnani. Não conhecia. Eu creio 

que já conhecia algumas coisas do Ruben Oliven, alguns textos da Eunice Durham 

mas... mas bom, mas não... realmente, Gilberto Velho era a referência.  

H.B. – Gilberto é uma figura importante em processo de institucionalização. Ele 

tem esse papel no Brasil, e, certamente, trouxe essa experiência para cá.  
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G.C. – Exatamente. Trouxe, é. Gilberto, é difícil de classificar, porque tem isso, 

depois tem o humor, tem...  

K.K. – E vocês colocaram o Gilberto no (Hotel) Janelas Verdes, nessa primeira 

vinda.  

G.C. – Não. Nessa primeira vinda, foi no Quality. Essa foi uma negociação...  

K.K. – Mas depois que ele ficou no Janelas Verdes... (ri)  

G.C. – Eu sei. Eu acho que ele quando veio... eu penso...  

K.K. – Nunca mais ele quis...  

G.C. – Foi a Gulbenkian que deve ter colocado no Janelas Verdes. E depois a 

IFCT ou a (Genict), quando ele veio para júris. Mas eles tinham mais dinheiro também. 

Ou ele estava por menos tempo. Aqui, como ele esteve bastante tempo, nós tivemos que 

ponderar os custos.  

K.K. – Eu sei. (ri) Mas essa foi o marco da...  

G.C. – Foi. (ri) Mas eu creio que neste momento o Gilberto, acho que a sua 

segunda casa aqui já é o Quality Hotel, que agora tem outro nome. Da primeira vez, ele 

não gostou muito. Foi dessa vez. Também, esteve muito tempo. Mas eu julgo que... ou o 

hotel também foi melhorando ou houve uma adaptação entre o Gilberto e o hotel. Acho 

que se processou ali qualquer coisa, que a coisa tem resultado.  

K.K. – É. Foi bem.  

G.C. – Mas esta foi a primeira vez. E foi muito importante. Esse colóquio correu 

muito bem. O meu próprio Centro ficou surpreendido, porque eu previ que iriam estar 

umas vinte, trinta pessoas, eu creio que ultrapassou as cem. Foi com inscrição paga, que 

eu disse logo que queria que fosse paga. “Ah. Mas isso não é costume”. Pah, dois mil 

escudos não é muito, e eu vou preparar um dossiê de leituras com textos do Gilberto, 

Pujadas, das pessoas. Pronto. Deu-me de facto muito trabalho organizar aquilo. Mas eu 

pensei aquilo como um espaço de trabalho. Aquela coisa era um espaço de discussão. E 

foi um espaço de discussão. Eu lembro-me, por exemplo, o João Leal, na altura era o 
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presidente do Centro de Estudos de Antropologia Social, esteve, discutiu bastante, 

estava a Cristiana, eu creio que o Miguel também foi. Eu creio que se deu ali uma 

discussão. O próprio Joaquim, envolvido também nesta discussão.  

H.B. – Graça, você acha que essa mobilização, que veio da pós-graduação, ela 

repercutiu sobre a graduação?  

G.C. – Não veio da pós-graduação esta mobilização. Isto foi um colóquio 

organizado por um centro de investigação. A pós-graduação começou na semana a 

seguir. Esse mestrado em antropologia urbana... desculpa, mestrado do Joaquim, 

patrimônios, identidades, começou na semana seguinte, começaram as aulas. Depois, 

então, o Gilberto deu um conjunto de aulas nesta minha cadeira. E nesse mestrado, 

digamos que os temas urbanos não eram assim tão relevantes. Eu julgo que em termos 

de...  

K.K. – Mas eu me lembro que ele comentou muito os trabalhos dos alunos. Foi aí 

que ele conheceu a Teresa Fradique...  

G.C. – A Teresa Fradique. A Rita Jerônimo...  

K.K. – A Antónia mesmo.  

G.C. – Antónia não. Antónia já era professora. Antónia Lima.  

K.K. – Acho que uma outra Antónia também, que era aluna. De qualquer maneira 

houve esse trabalho de orientação também.  

G.C. – Ora bem. É. Houve esse trabalho de orientação, houve o trabalho da 

Teresa, claramente, foi sobre...  

K.K. – Era sobre Rap em Lisboa.  

G.C. – Era sobre Rap. Foi a sua tese de mestrado. Onde, depois, o Gilberto esteve 

na banca dela. Houve um outro trabalho, do Daniel, que era sobre a guerra colonial. 

Precisamente, um dos momentos era os seminários de investigação, em que os alunos 

apresentavam. Foi importante. Esses alunos eram privilegiados, porque puderam ter o 

Gilberto como interlocutor, evidentemente, porque eles estavam a começar o mestrado, 
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não tinham muita ideia o que iam investigar. E, nas conversas, nesses seminários, eles 

foram definindo e de certa forma eles foram... Eles próprios falaram várias vezes que 

aquelas primeiras reuniões com o Gilberto foram cruciais até na definição das suas 

próprias investigações. Esse foi o primeiro curso de mestrado: patrimônios e 

identidades.  

K.K. – Graça, e todo esse contato vai gerar uma primeira produção. É a primeira, 

o Antropologia Urbana Brasil e Portugal, aquele livro? É de 99.  

G.C. – Agora, deixe-me situar isto. Foi em 99. Esta vinda foi em 96. Depois o 

Gilberto veio para a banca da Teresa. Eu creio que é 99, e, ao mesmo tempo, para a 

banca (estou falando a variante do Brasil, porque nós chamamos a defesa. Nós dizemos 

a defesa do doutoramento) do António, que foi em 99. Eu creio que foi em 99 que ele 

veio. No intervalo, eu não me lembro. Se ele terá vindo, não me recordo.   

K.K. – Eu acho que ele veio todos os anos depois de 96. Pelo menos um período. 

Ele foi à Holanda também, passou por aqui.  

G.C. – Ele, a partir daí, veio todos os anos. Devemos ter organizado um... Exato. 

Devemos ter organizado. Mas o último momento marcante, que eu me recordo melhor, 

foi em 99, quando ele veio para a banca da Teresa e para banca do António Firmino da 

Costa, que terminou, portanto, a sua tese de doutoramento. E foi, quando ele veio, foi 

super... Isto é de 99, não é? Se calhar, foi em 98.  

K.K. – A banca.  

G.C. – A banca. Deve ter sido em 98. Foi 98, Karina. Foi 98. E, antes disto, há um 

curso, que foi feito na Rábida, organizado pela Gilda Santos.  

K.K. – Gilda Santos, isso.  

G.C. – Exatamente. Que deve ser... se calhar, em 97. Talvez seja no intervalo. 

Não. Foi a seguir. Talvez seja 98 – 2000. Não me recordo. Mas isso foi um outro 

momento. Deve ter sido em 98 o júris, porque... Isto deve ser em 99. E este livro, foi 

neste momento que ele veio para esses dois júris, que o Gilberto nos convidou para 

estas participações. Que estamos o Joaquim, a Teresa, eu e o António. Portanto o 

Gilberto, inicialmente, eu creio que ele me falou que gostaria que eu tivesse um texto 
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sobre a Bica, e ele próprio manifestou a sua preocupação, porque tinha gostado muito da 

tese do António e achava que ele dava bem, e não sabia muito bem como integrar. E eu 

própria lembro-me de ter sugerido ao Gilberto – mas eu e António podemos... Quer 

dizer, no fundo concluímos duas investigações sobre os dois bairros de Lisboa, que foi 

até um desafio para nós fazermos aqui um diálogo. E fizemos rapidamente este texto, eu 

e o António, curiosamente, porque... Eu creio que estávamos muito em sintonia naquele 

momento, ele do lado da sociologia, eu do lado da antropologia mas com terrenos 

próximos, como a cidade, a pensar em comum. E eu julgo que aí conseguiu-se, porque... 

E eu julgo que o texto  real é um pouco isso, não é um texto em que se juntam duas 

pessoas e que estão a tentar criar pontes no texto; as pontes já existem. No fundo é 

arrumar um pouco as ideias e construir esse diálogo. E eu julgo que a relação do 

Gilberto com António também terá começado a partir daqui.  

K.K. – A sua ida ao Brasil só se dá em 2001 e para Natal.  

G.C. – Não. Em 90... É, é isso. Foi em 98 a primeira vez que eu fui ao Brasil. 

Porque eu fui a convite do Gilberto, claro. Quando o Gilberto esteve cá. Eu tinha um 

filho pequeno. Agora, é preciso ver o contexto familiar, que às vezes complica as coisas. 

Portanto eu ficava em pânico quando me convidavam para ir bastante tempo para fora, 

porque tinha sempre a sensação de que não podia ir para fora porque era complicado 

levar o filho, tal, tal. E eu lembro-me que o Gilberto, com a sua intuição, percebeu isso 

também. Dessa vez, ele dizia: “Bem, Graça, eu gostava muito de convidar a ir ao Brasil, 

mas eu já vi que o jovem Daniel... Isso vai ser um problema” e tal. (ri) Bom. Mas o 

Gilberto convidou-me para uma mesa-redonda no congresso da ABA, em Vitória. Eu 

creio que foi em 1998 este congresso. Foi na altura da Expo, aqui em Lisboa. Eu creio 

que foi 98, abril. Abril ou maio de 98. Foi a primeira vez que eu fui ao Brasil. E a idéia 

era o Joaquim ir também. Ele convidou a mim e ao Joaquim. A ideia era o Joaquim 

fazer uma conferência. Depois, por questões, já não me recordo bem, por 

impossibilidades profissionais ou familiares, já não me lembro o que é que aconteceu ao 

Joaquim, ele não pôde ir. Tanto que não foi. E a idéia era irmos depois ao Rio. E eu 

depois também não pude ir, por outras impossibilidades. O Gilberto ficou um pouco 

zangado, e com razão, comigo e disse-me até uma coisa, que eu repito várias vezes, que 

é: “Graça. Vir ao Brasil, a Vitória apenas, é assim como se eu fosse a Portugal, ia só a 

Guimarães”. E de facto. Só quem conhece... (risos) E não ir a Lisboa. Mas foi o que eu 
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fiz. Eu fui a Vitória, estive o tempo do congresso, talvez mais um dia ou dois, depois 

passei um dia em São Paulo, ainda por cima, porque, no regresso, o vôo fazia escala em 

São Paulo, estive um dia em São Paulo, e regressei, na minha primeira ida.  

H.B. – Mas de qualquer maneira foi um contato com a Associação Brasileira de 

Antropologia.  

G.C. – Foi um contato, mais do que com a Associação, foi um contato com o 

congresso de Antropologia da ABA. Para mim foi uma descoberta para já, um 

congresso com mais de mil participantes. Coisa de uma dimensão imensa. Depois, foi o 

contato, foi eu conhecer pessoas que eram referências importantes, como por exemplo, 

havia um antropólogo brasileiro com quem eu dialoguei, uma obra em particular, 

Carnavais, Malandros, do Roberto DaMatta , que aliás eu introduzi na discussão que eu 

tinha sobre as festas e...enfim, toda a produção no bairro popular a partir da festa. Eu 

julgo que aí ainda estava também muito influenciada por um certo tipo de reflexões 

também estruturalistas e... para mim, foi uma revelação. Eu gostei muito desse livro do 

Roberto DaMatta, que li em francês. É curioso isto, não é? Porque a cópia que havia na 

biblioteca do ICE, havia uma cópia, descobri o Roberto DaMatta, bandids, héros, 

Carnaval, Bandids et Héros. Portanto, para mim... Eu, felizmente, lido bem com o 

francês, porque a minha casa sempre havia muitos livros franceses, comecei a ler 

francês relativamente cedo, depois fiz o curso da Alliance Française, depois tinha 

amigos... Portanto o francês, para mim, era quase uma segunda língua. Quando vim para 

o ISCTE o problema foi o inglês, que era realmente, aqui, a língua mais importante. 

Mas pronto, lia em francês sem problema nenhum. Mas é incrível, não é? Bom. E eu 

conheci o Roberto DaMatta nesse congresso. Estava numa mesa-redonda com a Eunice 

Durham, que não apareceu, com o Ruben Oliven, com o Gilberto... quer dizer, era uma 

coisa realmente... Foi bom, não é? Fiquei... Eu, às vezes, sinto que... pronto, de certa 

forma fui promovida pelo Gilberto, está claro. No Brasil, quer dizer, entrar pela mão do 

Gilberto no espaço da antropologia brasileira, está claro que é uma situação privilegiada 

e qualquer coisa que tem... Não tem a ver com o meu mérito. Não tem a ver.  

H.B. – Isso é um traço brasileiro forte. E tem correspondência em Portugal? 

Também aqui, as ciências sociais se beneficiam dessas interações mais pessoais? 
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G.C. – Eu julgo que sim. Mas talvez não tanto. Não sei. Isso é uma coisa nova 

para eu pensar. Mas talvez não tanto. Mas nesse congresso, Karina – só para explicar a 

minha outra ida. A minha segunda ida ao Brasil foi a Natal, a cidade de Natal. E foi uma 

coisa que nasceu desse congresso. Portanto a minha apresentação, evidentemente, eu 

falei da investigação que eu fiz, das marchas populares. Portanto a dimensão da festa 

apareceu de alguma forma. E no final da nossa mesa houve duas jovens que vieram a ter 

comigo, Luciana Chianca e a Julie Cavignac, que eram professoras na Universidade 

Federal do Rio Grande do Norte, estavam a começar, creio eu, a montar o Departamento 

de Antropologia lá, e a pós-graduação, e a Luciana Chianca estava a fazer a sua tese de 

doutoramento sobre as quadrilhas do Nordeste. Portanto. E aquilo que eu disse soou de 

alguma maneira... Pronto. Estabeleceu-se ali uma relação. Elas vieram a ter comigo e 

perguntaram se eu aceitaria ser convidada para ir, como professora visitante, por um 

período que eu quisesse, para a universidade delas. Está claro que eu disse que sim. Mas 

claro, aceito.  

H.B. – E Daniel podia ir.  

G.C. – Daniel podia ir. Mas não foi. E isto concretizou-se eu creio que em 2000 

ou 2001. Demorou mais tempo portanto. Não foi logo no ano a seguir. Foi, talvez, 

passados dois ou três anos.  

K.K. – 2001.  

G.C. – Foi 2001. E eu creio até que elas conseguiram desbloquear ali uma bolsa 

da Capes, qualquer coisa, graças a essas intervenções benéficas, porque, entretanto, 

quando Gilberto soube que eu ia disse-me: “Graça, para nós é fácil” Que era uma coisa 

que eu não sabia, que agora sei que quando se vai ao Brasil, depois, dentro do Brasil, é 

mais fácil produzir a mobilidade das pessoas que vão. E dessa vez eu fui passando pelo 

Rio. Portanto fui ao Rio, fiz uma apresentação no Museu Nacional. Estive cinco dias, 

creio eu. Conheci pessoas, conheci a Karina, que era uma referência, porque o Gilberto 

sempre falava da Karina, da Karina e do Celso, e a Karina teve a paciência de ir me 

buscar ao hotel e dar um passeio. Lembra-se? Passeamos na Rocinha. O Antonio era um 

bebê.  

K.K. – O Antonio era um bebê.  
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G.C. – Era um bebê. Foi conosco. Era muito pequeninho. Tinha meses. E... e 

pronto. E estive esses cinco dias no Rio. E depois fui para Natal. E gostei muito da 

experiência. Porque é totalmente diferente de tudo que eu conhecia até aí, fosse 

Espanha, fosse Lisboa, fosse o pouco que tinha conhecido do Rio.  

H.B. – Fosse Vitória. Fosse o Rio.  

G.C. – Fosse Vitória. E pronto. Mas gostei, gostei bastante. Dei um curso sobre 

Lisboa. Gostei também do ponto de vista da minha aprendizagem de portuguesa um 

pouco autocentrada. Quando se pensa no Brasil, pensamos que a língua e tal, que há 

muito mais coisas em comum do que na realidade há ou do que na realidade e a 

consciência que as pessoas no Brasil têm do que é comum. E em Natal, eu estava 

sempre a ver construções, a nível da arquitetura, e às tantas, o próprio fato de eu dizer: 

isto parece Portugal. Portugal? Hum... Quer dizer, não era bem recebido isto. E ao 

mesmo tempo a minha surpresa, por exemplo, pela ignorância – imagine, eu achava que 

Lisboa... Lisboa é uma cidade conhecidíssima. Qual. Claro que nada. Tive que andar a... 

Ia pouco prevenida com fotografias e imagens, tal, tal, tal. Portanto, o simples fato de 

contextualizar um pouco Lisboa, tive que procurar na internet e arranjar imagens, com a 

ajuda das minhas amigas, porque  se podia perceber... percebia-se lá, as pessoas 

conheciam minimamente Paris. Lisboa? Claro que não. Eu também estava a dar um 

curso que era um curso de extensão, que apanhava estudantes de pós-graduação e era 

um curso livre também; que eu na altura achei muito estranho, porque nossa 

universidade aqui não...era muito mais fechada e muito mais para estudantes. Agora 

está-se a abrir mais. Mas eu achei interessante a ideia. Mas é um desafio enorme, estar a 

falar para pessoas que não tem instrução nenhuma e... Quer dizer, era um desafio até do 

ponto de vista das perguntas. Tive logo um primeiro impacto com as palavras, o sítio – 

eu falava de sítio. Eu fui estudar um sítio em Lisboa. Sítio? Como sítio? (risos) E eu: 

mas como sítio o quê? Bom. Primeiro, que eu percebesse que sítio é... até que Julie 

Cavignac que tinha, que tinha uma fazenda, tinha uma pequenina casa no campo, 

“Graça. Sítio é o meu Piaiu. É aquilo. Isso é o sítio para nós”. Foi importante do ponto 

de vista lingüístico também, o significado. Eu julgo que isto é... Isto é 2001, creio eu, 

que estive em Natal. Bom. Agora... Relativamente, aqui, à constituição dessa rede. A 

partir daí o Gilberto vem sempre vindo. Outras pessoas também, que eram...  
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K.K. – A Graça também faz uma relação importante com São Paulo, com a ( 

ANPOCS), a ABA.  

G.C. – Também. Mas há aqui um outro episódio importante. Que foi precisamente 

quando eu fui, em 2001, quando eu estive no Rio, eu soube que Gilberto vinha cá. O 

Gilberto ia passar por Lisboa. Acho que sim. Se calhar foi quando ele foi à Holanda. 

Não sei. Em 2001. Quando foi o 11 de setembro?  O Gilberto estava em Lisboa. Bom. 

Quando eu estive, em julho, creio eu... foi 2001 que eu estive em Natal. Eu estive lá o 

mês de junho, também para ver as festas juninas e tal, e eu sempre que vinha do Brasil 

vinha muito entusiasmada e muito contente com... muito cheia de energia para fazer 

coisas de antropologia urbana. Eu penso que a minha relação com o Brasil tem, 

sobretudo, servido também para alimentar isto. E quando eu vim, lembro-me que 

encontrei o António... eu vim em julho, e eu disse: Antonio, o Gilberto vai passar em 

Lisboa esse tempo, e nós temos que aproveitar para fazer qualquer coisa”. E o Antonio 

disse: “Pois claro que temos. Uma pessoa como o Gilberto não passa por Lisboa assim, 

sem se reparar. Vamos organizar”. E então organizamos aquilo que deu aquele livro 

Etnografias Urbanas. E então eu me juntei com o Antonio, com o Luis Batista. O Luis 

Batista é um sociólogo urbano da Universidade Nova de Lisboa, que nós conhecemos 

desde a graduação. Ele fazia o curso de sociologia, eu o de antropologia. Fizemos o 

mestrado em conjunto, ele de sociologia, eu de antropologia, o tal mestrado organizado 

pelo Vitorino Magalhães Godinho, e depois ele ficou como professor na Universidade 

Nova de Lisboa. Neste momento ele é professor catedrático de sociologia urbana. Mas 

sempre mantivemos, precisamente com estas questões urbanas, e porque é um sociólogo 

urbano, muito mais... eu entendo, muito melhor, eu tenho muito mais a ver com o 

trabalho que o Luis Batista faz em termos de sociologia urbana, por exemplo, do que o 

trabalho que se faz no ISCTE em termos de sociologia urbana. Portanto, por isso que eu 

digo que o meu campo vai muito por estas redes também interrinstitucionais. E desafiei 

também o Luis Batista, que também conhecia os trabalhos de Gilberto Velho há 

bastante tempo e estava muito próximo também da antropologia. (ri)  

K.K. – A gente olha só para ver o tempo. 

G.C. – Claro. Eu sei, eu sei.  

A.G. – Ela se sente pressionada. É uma boa hora de trocar a fita.  
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G.C. – Ótimo. E antes de entrar nas etnografias urbanas.  

[Interrupção da gravação] 

G.C. – Quando eu regressei do Brasil, falei com António e falei com Luis Batista, 

e organizamos em tempo recorde, porque foi entre julho e setembro, imagina, no 

verão... Aliás, foi nesse momento que eu saí do Centro de Estudos de Antropologia 

Social. Foi nesse momento ou pouco depois. E integrei o CES, que era o Centro de 

Estudos de Sociologia, donde o Antonio era o presidente. Porque, de repente, dei-me 

conta – mas isto não faz sentido, porque eu tenho mais relações de parceria e de 

colaboração com os sociólogos, nomeadamente com o António, sobretudo com o 

Antonio, do que com os meus colegas antropólogos. Portanto ajustei o meu espaço 

institucional ao espaço real da minha atividade. Mas então. Organizamos em tempo 

recorde um colóquio chamado... o nome era Cidade e Diversidade. E a ideia era 

aproveitar o Gilberto estar cá, mais uma vez convidamos o Joan Pujadas, porque havia 

esta ligação também, dentro da antropologia urbana, a Tarragona e ao programa que 

eles tinham. E o colóquio tinha... Portanto havia dois objetivos. O colóquio em si e fazer 

uma reunião preparatória para montar um programa integrado de pós-graduação, 

mestrado, doutoramento, mas sobretudo doutoramento, porque não havia cursos de 

doutoramento na altura, montar um programa de doutoramento em antropologia urbana. 

Portanto, tinha esses dois objetivos. No colóquio, o nosso objetivo era convocar a 

geração jovem de pessoas que estavam ou a fazer mestrado ou já a fazer o 

doutoramento, convocar as pessoas que estavam a trabalhar nesta perspectiva da 

sociologia e da antropologia urbana. No fundo, convidamos um grupo de jovens, ou 

seja, no fundo como nós fizemos, eu, o Antonio e o Luis, foi um pouco cada um de nós 

vai escolher dois ou três orientandos que estejam a trabalhar e convida-os a apresentar 

as pesquisas, e pedimos ao Gilberto e ao Joan Pujadas que comentem. Um modelo 

simples portanto. Um dia de colóquio neste modelo. Eu estava muito inspirada, quando 

sugeri este modelo, no que eu vi na ABA, e que não tinha a experiência de outros 

congressos, que é a relação, eu vi, com os GTs, pelo menos o GT que eu assisti lá, que 

até era sobre comunicação com alguém de São Paulo, e percebi que era, no fundo, os 

doutorandos, as pessoas que estavam em pesquisa estavam a apresentar, e quem 

organizava, muitas vezes eram professores. Quer dizer, dei-me conta desta... como o 

espaço de um congresso pode servir também para isto. Coisa que aqui em Portugal, não 
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sei se era tão comum. E também tínhamos uma tradição curta destas coisas. Portanto a 

proposta foi esta. E marcamos um dia ao acaso: 11 de setembro de 2001, era o dia para 

o colóquio, porque era também a altura que o Gilberto ia por aqui passar. E o colóquio 

aconteceu. Ao meio do colóquio, à hora do almoço, começamos a ver aquelas terríveis 

notícias. Mesmo assim fizemos o colóquio até a noite. Portanto foi um colóquio de um 

dia. Estava tudo muito concentrado nos painéis...  

H.B. – Do dia.  

G.C. – Um dia louco, não é? Depois fomos cada um para casa ou para o hotel ver 

a televisão. E no outro dia portanto estava marcada a reunião, de manhã, para discutir 

como organizar um programa de doutoramento em rede. A minha proposta (Eu até 

tenho aí os textos que fiz na altura e que propus aos colegas. Mas tendo discutido 

também com o Luis Batista e com o Antonio realmente, que eram os meus 

interlocutores, sendo os dois sociólogos) era fazer um programa de doutoramento em 

rede, portanto digamos que eu tinha consciência de que aqui, em Portugal, também não 

havia assim tantos professores ou tantos investigadores, portanto estávamos frágeis 

nesta área, e que, para uma coisa funcionar, tínhamos que se aproveitar das relações já 

criadas com o Brasil e também com a Catalunha. Não posso dizer com Espanha porque, 

no fundo, era ali aquele grupo. E ponderamos a possibilidade... A minha proposta inicial 

era a rede incluir.. era ser Península Ibérica, Portugal e Espanha, Brasil e México. 

Porque a Espanha, eles tinham relações privilegiadas com o México e tinham muitos 

alunos que eram do México, freqüentaram o programa de doutoramento de antropologia 

urbana. E era transformar o programa... O modelo do programa foi muito inspirado no 

programa de Espanha, e era transformar isto num modelo, no fundo, um programa 

internacional. Bom. Abreviando um pouco a história. As pessoas todas falaram. 

Percebemos que, com o Brasil, a coisa era mais complicada, até pela distância. E então 

assumimos que iríamos fazer a coisa em duas fases, que era: primeiro, avançar só 

Portugal e Espanha, uma coisa a nível da Península Ibérica, Barcelona e Tarragona e 

Lisboa não são cidades muito distantes, é possível avançar, e pensando até que os 

alunos também iriam viajar. E numa segunda fase então alargar o modelo para o México 

e o Brasil. Neste caso era o Rio de Janeiro. O interlocutor era o Gilberto Velho. Nosso 

interlocutor. E, bom, a partir de 2001, eu comecei a, juntamente com Antonio e com o 

Luis, a pensar como é que isso podia se viabilizar. E viabilizou-se. Esse programa 
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internacional de doutoramento em antropologia urbana teve duas edições. A primeira 

em 2003-2004, a segunda em 2005-2006. E correu muito bem. Aí houve alguns 

ajustamentos. Inicialmente foi pensado como programa de doutoramento, em Portugal, 

o que nós tínhamos em matéria de pós-graduação eram mestrados, e não havia curso de 

doutoramento praticamente, portanto tínhamos que incluir de alguma maneira os 

mestrados. De maneira que aí, em termos administrativos, eu tive que propor, porque 

eram entendidos como cursos à parte, e então fiz a dupla proposta, que era o mestrado 

em antropologia urbana e um programa internacional de doutoramento em antropologia 

urbana, donde o currículo era igual. Ou seja, um ano de aulas iguais para todos, 

mestrandos e doutorandos. Ao fim de um ano, as pessoas escolhiam se queriam fazer 

uma tese de mestrado, pequena, de um ano, se queriam avançar para a tese de 

doutoramento, pedindo uma bolsa, com uma investigação de maior fôlego. Deu muito 

trabalhado preparar isto, porque inclusivamente a legislação em Espanha e em Portugal 

era diferente. Isso foi tudo antes de Bolonha. Nós queríamos contar um sistema de 

créditos igual, mas eram diferentes, lá, uma hora valia dez créditos, cá era quinze; 

Espanha, os meus colegas queriam que o modelo deles vingasse, eu dizia não. 

Arranjamos um sistema duplo de creditação. E como já se falava nos créditos de 

Bolonha, fizemos uma tabelazinha mas que, legalmente, ainda não era legal. Portanto 

foi um programa pré-Bolonha.  

K.K. – Uma coisa que aconteceu foi que, mesmo assim, alunos desse programa 

foram ao Brasil, não foram?  

G.C. – Ora bem. O Gilberto, claro que sempre esteve dentro disto, portanto. Não 

institucionalmente, a participar do programa, mas como pessoa que veio e que fez 

conferências e que deu aulas também ou reuniu com alunos deste programa. Tu própria, 

Karina, houve uma vez que fizestes uma sessão para alunos deste programa. Portanto no 

fundo aí, ano a ano, íamos vendo quem... Pronto. Ia-se agilizando isto das várias 

maneiras. E alunos que foram, evidentemente, também tiveram estiveramlá e fizeram 

estágio, e portanto a relação estava completamente criada. A rede estava montada, 

mesmo que, formalmente, não constasse aqui. E a ideia era, depois, continuar para ir. 

Entretanto houve algo que correu mal e que veio do lado de Espanha. No fundo, este 

programa era uma parceria com Espanha. Com a uniformização do ensino europeu 

segundo o modelo de Bolonha, esta universidade em particular e o Departamento de 
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Antropologia da Universidade Rovira i Virgili, que não tinha mestrados, inventou os 

mestrados a partir de Bolonha. Ou seja, deixaram de ter um programa de doutoramento 

em antropologia urbana; porque no fundo eles já tinham o cansaço também de mais de 

dez anos num programa com o mesmo nome. E aqui nós tínhamos a frescura disto estar 

a arrancar. Aqui também há uma decalagem. E lá acabaram com o programa de 

doutoramento em antropologia urbana e transformaram num mestrado com muitas 

aulas. E aí o esquema flexível de funcionamento que nós tínhamos no programa, que era 

um esquema que funcionava bem, em que havia cadeiras...havia cadeiras obrigatórias, 

duas, que funcionavam, em simultâneo, em Espanha e cá. E depois, as cadeiras 

optativas,  havia um conjunto de... não sei se eram doze... Muitas optativas. 

Funcionavam, por exemplo, cinco lá e cinco cá, e os alunos escolhiam fazer cá ou lá.  

K.K. – Desculpe interromper. O que a Graça acaba nos dizendo é que qualquer 

coisa de cooperação entre países é sempre difícil.  

G.C. – É muito complicado. É difícil. Mas este resultou bem. Porque as cadeiras, 

estas cadeiras optativas funcionavam de uma maneira concentrada durante uma semana, 

para permitir a mobilidade, para ser mais econômico. Relativamente aos professores, 

convidava-se, uma semana. Por exemplo, Michel Agier desde o início foi professor 

deste programa. É um lado da rede que eu acho que também é importante referir. Eu 

conheci os trabalhos de Michel Agier, que é um antropólogo urbano francês... 

K.K. – E além do Gilberto, vieram outros?  

G.C. – E havia o grupo de Espanha, portanto, veio o Joan Pujadas, o Oriel 

Romani, portanto eram os professores da Rovira i Virgili. Do Brasil veio o... Não. O 

Magnani veio no contexto do FICYURB, não veio como professor. Mas o próprio 

FICYURB foi organizado também pelo programa de doutoramento.  

K.K. – Pelos alunos do programa. 

G.C. – Exatamente.  

K.K. – Susana Durão era uma aluna do programa.  

G.C. – A Susana Durão nunca foi aluna do programa. Porque a Susana já estava a 

fazer a tese quando o programa arrancou. Portanto ela já estava inscrita no 
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doutoramento no ISCTE, e as pessoas na altura faziam os doutoramentos sem serem em 

programas. Portanto teve seu doutoramento a correr enquanto o programa... Portanto ela 

não foi...  

K.K. – Mas era sua orientanda.  

G.C. – Ela é minha orientanda. Mas ela também não esteve na organização do 

FICYURB. Porque o FICYURB realmente nasceu... Agora, para chegarmos ao 

FICYURB. Só para concluir. Este programa teve essas duas edições. E depois, com a 

falha da parceria de Espanha, eu achei que não tinha condições, só em Portugal, para 

continuar com o programa, porque era uma coisa também muito centrada em mim, 

eventualmente o Antonio, que era o sociólogo que mais... Quer dizer, não... Ou o Luis 

Batista. Também houve participação de um professor do Porto, o Luis Fernandes, que é 

um etnógrafo urbano. Portanto no fundo este programa acabou por ser em rede com 

Espanha mas também em rede dentro de Portugal, porque tinha professores da 

Universidade do Porto, da Universidade Nova e do ISCTE. E professores, que vinham 

como conferencistas e também do estrangeiro. Portanto eu julgo que a força do 

programa era isto no fundo, reunir especialistas da área. Não era qualquer professor que 

vinha dar. Não era um arranjo departamental ou institucional. Não. A idéia era mesmo 

conseguir reunir estas pessoas. O FICYURB nasce a partir deste grupo de estudantes.  

K.K. – O FICYURB, só para ter o registro...  

G.C. – É o First International Conference of Young Urban Researchers. Portanto a 

primeira conferência internacional de investigadores urbanos. E esta ideia surge... 

portanto houve um grupo, digamos que o grupo desta primeira edição, estes primeiros 

estudantes do programa internacional de doutoramento em antropologia urbana, juntou-

se o grupo, mas nesse grupo também estavam alguns doutorandos que não fizeram este 

programa, como, por exemplo, João Pedro Silva Nunes, que era um orientando do Luis 

Batista na Nova, mas que acabou por assistir às aulas e integrou-se no grupo. Portanto, 

o próprio grupo também já estava quase um bocadinho em rede, também ia para lá. Mas 

o núcleo duro evidentemente que eram estudantes aqui do ISCTE. E juntaram-se. Aliás, 

já foi junto com a segunda edição também. Não foi só a primeira edição. Foi ao fim da 

segunda edição, porque a Ligia Fair, por exemplo, que foi a melhor licenciada em 

sociologia da Universidade do Porto e que veio para Lisboa, queria fazer o mestrado em 
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antropologia urbana, eu disse: não, Ligia... Eu vi o currículo dela, ela era muito jovem, 

tinha uma nota ótima, já tinha trabalho de investigação, eu disse: “não, Lígia, fazes já o 

doutoramento”. Ela ficou muito assustada. “Eu? Doutoramento?” Bom. E está a 

terminar neste momento o doutoramento. Mas portanto foi, digamos, uma rede entre 

estudantes da primeira e da segunda edição, que tiveram esta ideia de organizar uma 

conferência internacional para jovens investigadores urbanos e vieram me convidar para 

madrinha. Portanto eu fiquei neste papel. Foi muito querido. “Graça, nós queremos que 

tu sejas a nossa madrinha e coordenadora” e tal. Pronto. Eu fiquei muito entusiasmada. 

Mas tanto o FICYURB, que foi a primeira, como a segunda conferência que está agora 

a ser organizada é claramente uma coisa nascida a partir deste grupo de estudantes. E eu 

julgo que aí eu tenho uma grande dificuldade também em impor, portanto eu vou um 

pouco dizer do que acho isso mas sem impor muito. Quer dizer, gosto de...  

K.K. – Além do Magnani, que fez o...  

G.C. – O Magnani surgiu aí. Porque nós usávamos nas aulas, eu usei bastante os 

textos do Magnani e do Gilberto, do Michel Agier, portanto, no fundo, eu... enfim, 

dentro das bibliografias, havia uma grande variedade. E portanto eles tinham lido os 

textos do Magnani. Nomeadamente aquele De Perto e de Dentro. E precisamente, logo 

nas primeiras reuniões, começamos a pensar conferencistas para esta primeira, e eles 

estavam com vontade de trazer alguém de novo. O Gilberto já fazia parte daqui, da prata 

da casa, como nós dizemos. Pessoa conhecida, já tinha estado aí. Pronto. Já havia uma 

grande familiaridade. Era aproveitar a conferência também para trazer alguém de novo. 

E me sugeriram o Magnani e uma antropóloga, socióloga antropóloga, até mais 

socióloga talvez, francesa, que também estava nas bibliografias deles e que eles 

gostavam bastante, que era a Navez- Bouchanine. Creio que ela era marroquina. Ela, 

entretanto, faleceu pouco depois. Pronto. E foram os dois conferencistas. Pensamos bem 

no modelo...  

K.K. – E vieram alunos também do Brasil?  

G.C. – E vieram muitos, com muitos participantes do Brasil. Vieram sim, senhora.  

K.K. – Aí já começa um pouco esse novo momento. Eu soube que na APA já 

havia quase quarenta por cento de brasileiros.  



 

91 
 

G.C. – Exato. Mas aqui, eu julgo... A Fraya Frehse, que é professora na 

Universidade de São Paulo, ela fez, sobre o FICYURB...Ela veio. E ela fez uma nota 

etnográfica sobre o FICYURB, que está on-line, está no NAU, na revista, no Ponto 

Urbe, e ela fez uma notícia muito simpática, em que ela, inclusivamente, esteve a ver 

todos os registros, ela disse que tinha pessoas de cinco continentes, até do Afeganistão, 

e uma mulher, que teve uma dificuldade tremenda em chegar a cá. Não a queriam deixar 

sair. Uma das coisas comoventes nesta conferência. Mas de fato vieram dos Estados 

Unidos, do Brasil, de França, de Espanha, da Alemanha, enfim, vieram participantes de 

muitos lugares. Mas do Brasil, eu julgo que foi a maior parte. E foi... E também porque, 

precisamente, logo uma das propostas foi haver quatro línguas oficiais. Portanto isto era 

um bocadinho, como diz a Inês Pereira, que é... Eu tenho de dizer o nome destes seis 

organizadores.  

H.B. – Claro.  

G.C. – Neste momento são seis. Na altura, no Ficyurb, foram cinco. Foi a Inês 

Pereira, terminou a sua tese de antropologia urbana, a Rita Caxado, que também 

terminou já a sua tese, a Ligia Ferro, que está a terminar, o Gonçalo Gonçalves, que é 

historiador, que não é antropólogo, que não fez o doutoramento em antropologia urbana, 

mas que participou, foi bolseiro em dois projetos de investigação que eu organizei, um 

sobre polícias, com a Susana Durão, e um outro sobre a rua, onde a Susana Durão 

também estava como investigadora, um projeto sobre a rua, em que o Gilberto foi 

consultor, e essa foi uma das vindas dele também, uma ou duas, duas, no âmbito desse 

projeto, precisamente como consultor nesse projeto de investigação, e o Gonçalo 

Gonçalves é um historiador urbano, que está neste momento a fazer a sua tese na Open 

University, em Inglaterra, sobre a história da polícia de Lisboa, e faz parte deste grupo 

dos ficyurbanitas, como eu digo. Já estão os cinco. Não. E o João Pedro Silva Nunes, 

ex-orientando do Luis Batista, que neste momento é investigador contratado de um 

centro do ISCTE, começou por fazer um pós-doc no CIES, e agora está noutro centro, e 

que participou das atividades do programa de doutoramento em antropologia urbana. 

Portanto é um sociólogo urbano muito próximo, muito, como Luis Batista também, 

muito próximo da antropologia urbana.  

H.B. – Só faltou um.  
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G.C. – São cinco. São estes cinco, no FICYURB. No FICYURB há uma nova 

pessoa, que é uma socióloga orientanda do Luis Batista e orientanda também do Tim 

Siebert, que é um antropólogo urbano de Boston, da Universidade de Massachusetts, em 

Boston, com quem também tenho tido bastantes relações de colaboração e que também 

foi professor do programa de doutoramento em antropologia urbana; e veio cá já várias 

vezes; é um antropólogo americano que estudou Lisboa desde a Expo de 1998, portanto 

a Patrícia é orientada também pelo Tim Siebert...  

K.K. – É Patrícia o quê? 

G.C. – Patrícia Pereira. E é a sexta sicyurbanita neste momento, que é o Seconde 

International Conference of Urban... E, bom, eles demoraram quatro anos quase a 

conseguir esta segunda edição, porque também isto dá bastante trabalho, e, neste 

momento, está a se organizar. Agora, realmente, são organizações, formalmente, 

institucionalmente é o CIES mais uma vez que colhe o ISCTE, portanto quem tem todo 

o staff da organização para isto, mas realmente este grupo, é um grupo que, também ele 

está um pouco em rede, há pessoas ligadas, que vêm também de outras instituições. Em 

termos científicos, acabam por estar aqui também, numa espécie de interseção de 

campos, dentro do ISCTE; o que às vezes não é muito fácil, porque no fundo não são 

sociólogos, não são antropólogos, não são economistas, não são...  

H.B. – Nem de um centro nem de outro.  

G.C. – São sobretudo do CIES, mas são de outros centros também, ou mantêm 

relações com outros centros, como a Ligia Ferro, que é do CIES mas continua a 

colaborar com o Instituto de Sociologia do Porto. E portanto eles próprios, de certa 

forma, são também uma rede.  

K.K. – A Arbel queria fazer uma pergunta.  

A.G. – Eu só queria aproveitar a fala da Graça para perguntar se nesse contexto 

agora, tão híbrido, você falou em cinco continentes participando, se não tem alguma 

interação com países lusófonos na África.  

G.C. – Os países de língua portuguesa africanos, há menos relação, curiosamente, 

há menos relação. De facto não...  
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K.K. – Não tem sido intensa essa relação.   

G.C. – Não tem sido intensa. Eu não sei como é no Brasil.  

H.B. – Também não.  

G.C. – Mas aqui não tem sido intensa.  

K.K. – O Brasil é muito setorizado. O IFCS, particularmente, tem recebido muitos 

alunos. Mas não...  

G.C. – Mas aqui, estes participantes, eu teria que ver outra vez o texto da Fraya. 

Talvez tenha tido alguns. Mas não... assim, muito visível, eu creio que não.  

K.K. – Não, é. Nem no plano dos alunos nem no plano dos professores ou de 

intercâmbio de investigadores.  

G.C. – Não. Não. Mas aqui no ISCTE, realmente... Bom. Entretanto, esta 

formação em antropologia urbana parou, não é, nível de pós-graduação. A nível de 

outras formações, é muito visível. Eu julgo que neste momento está cada vez a ser mais 

visível. Eu recordo-me, por exemplo, um mestrado, agora, organizado aqui por minha 

colega de gabinete, a Clara Carvalho, que é sobre saúde, saúde e desenvolvimento, tem 

muitos estudantes de países africanos de língua portuguesa. Tem, realmente. Aliás, isso, 

para nós, é um desafio. 

K.K. – Isso é interessante. Porque é um contraste, então, de áreas mesmo.  

G.C. – É. Mas não sei se é contraste. Porque como, entretanto, deixou de haver... 

Eu não sei neste momento, se continuasse a haver o programa de doutoramento em 

antropologia urbana, se não chamaria. Não sei. Porque estamos a falar em tempos 

diferentes também. Porque na realidade, desde 2005... 2006 foi a última edição, e não 

voltou a haver. Portanto, digamos que em termos institucionais, só para voltar um pouco 

à antropologia urbana, a única coisa, em termos mais formais, que existe continua a ser 

essa optativa de antropologia urbana, que é uma cadeira optativa, uma disciplina 

optativa da graduação de antropologia e que continua a abrir; começou a abrir em finais 

dos anos 80, nunca deixou de ser optativa, mesmo com Bolonha; os meus colegas do 

Departamento de Antropologia nunca acharam que fosse suficientemente importante, é 
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sempre uma cadeira optativa, mas tem sempre muitos alunos, e sempre tem aberto. E 

inclusivamente, este ano, como eu entretanto saí do Departamento de Antropologia, 

portanto fiz aqui uma mudança, uma transferência institucional, e fui para um novo 

departamento, que chama-se Departamento de Métodos em Pesquisa Social, como o 

próprio ISCTE teve uma reorganização em escolas, e neste momento eu estou na escola 

de sociologia, não estou na escola de ciências sociais e humanas, onde está o 

Departamento de Antropologia... Realmente, isto é bastante confuso, os nomes e... 

Bom. É uma reorganização que nós de dentro percebemos, mas que eu compreendo que, 

de fora, ninguém compreenda, evidentemente. Mas com esta passagem, a própria 

cadeira de antropologia urbana estava em risco, porque como entretanto eu sou 

professora de outra escola, aqui, neste microcosmo do ISCTE, já poderia não ser 

interessante. Mas finalmente vai abrí-la também. E fiz um pouco força, e disse pronto, 

ok... fiz um bocadinho de chantagem e disse: está bem, o patrimônio da antropologia 

urbana vai desaparecer do ISCTE, tenho pena, porque julgo... até usei um pouco esta 

entrevista e outras coisas, para mostrar que parece-me que o ISCTE... parecia-me que o 

ISCTE estava a dar tiros nos pés, porque é um elemento importante, que é também a 

visibilidade para fora do que se faz, além destas coisas internas da organização.  E de 

facto, institucionalmente...  

H.B. – Esse último quarto de hora da entrevista, nós estamos falando de um 

formato completamente distinto do formato de institucionalização das ciências sociais, 

pelos anos 70, 80, 90. Então é possível que esse formato seja o formato mais 

permanente de agora em diante, até por essa socialização, que os estudantes já têm rede, 

independente dos programas. E a gente talvez esteja num momento de transição entre 

essa realidade, que é mais viva, e a forma como os programas se institucionalizaram.  

G.C. – Exatamente. Aqui, é muito a tensão entre... quase o formal e o informal. É 

quase entre o institucional e o informal. Eu julgo que...  

K.K. – E Graça...  

G.C. – Só em dois minutos, Karina, esta questão da Helena. Porque no fundo a 

minha apreciação, que eu tenho neste momento, é: há, de facto, uma vontade das 

gerações mais novas de... Agora, falando concretamente dessas gerações que estão 

implicadas em estudos urbanos, em ciências urbanas, etnografia urbana, 
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independentemente de ser antropologia, sociologia, geografia – ok, mas, de certa forma, 

a antropologia urbana aqui tem se... eu, pelo menos, tenho falado muito nesse sentido, 

como tu dizias há pouco, no sentido de explodir um pouco as próprias fronteiras 

disciplinares. É uma coisa muito entre as disciplinas. Não é propriamente uma 

subespecialidade da antropologia, portanto não é um cantinho dentro da antropologia...  

H.B. – Talvez esse seja um problema no campo da antropologia.  

G.C. – É um cantinho que está em interseção... está entre a antropologia e outras. 

É um cantinho, mas é um cantinho já meio híbrido. Mas por um lado temos essa 

vontade de ver esse diluimento, acho eu, um pouco, de fronteiras disciplinares; mas, por 

outro lado, temos uma pressão institucional, que aqui, neste nosso caso, tem reforçado, 

tem endurecido mesmo a fronteira disciplinar. Que é uma coisa, a mim, pessoalmente, 

inquieta.  

K.K. – Eu ia fazer um complemento à pergunta da Helena. Uma das perguntas 

gerais que nós fazemos, dentro do projeto, o projeto se chama ou trata da idéia de uma 

ciência social no sentido amplo, que inclusive, aqui, tem incorporado historiadores 

também...  

G.C. – A história, exato. A nossa história.  

K.K. – E uma das nossas perguntas tem sido como os investigadores vêem a 

formação do estudante. O que é uma boa formação? Como você se formou, você nos 

contou. E um pouco a gente gostaria de te ouvir, como deve ser hoje a formação de um 

aluno, de um licenciado, neste nível mesmo?  

G.C. – Eu vou dar a minha opinião pessoal.  

K.K. – Isso. É isso que a gente quer.  

G.C. – É mesmo isso. É. Porque no fundo está absolutamente ligado. Eu julgo que 

este grupo tem um pouco a ver, se calhar, com uma mensagem que é passada e que não 

é... e se calhar é mais... e por isso o grupo também é pequenino, acho eu. Não é mais... é 

mais comum, provavelmente. Na minha apreciação, eu, pessoalmente, sou muito crítica 

com esta formação especializada de raiz: em sociologia, em antropologia, para falar 

destas duas.  
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K.K. – A ciência política aqui é muito...  

G.C. – A ciência política começou há pouco tempo aqui, como graduação. Mas há 

uma graduação. A nossa história é muito diferente do Brasil neste sentido. Portanto eu 

julgo que, aqui, provavelmente, a história tem o peso que se calhar a ciência política tem 

no sentido de ver a coisa em três de alguma maneira.  

H.B. – É verdade.  

G.C. – Eu, por exemplo, aqui, falei muito pouco da relação com a história, que 

para mim é central, é importantíssima. No fundo... Agora, para dar a minha visão 

pessoal destas coisas. No ponto de vista do meu percurso, para mim, o que tem sido 

mais rico e mais desafiante situa-se, muitas vezes, nos diálogos com pessoas de outras 

disciplinas, realmente. Com o Antonio Firmino da Costa, sem dúvida, sociologia. Com 

o Frederico Vidal, relativamente à história, que foi uma pessoa que eu não falei ainda 

mas que tem sido muito importante até no meu pensamento sobre as questões urbanas. 

E eu o conheci, exatamente, e aliás o projeto da Rua, esse colóquio, donde saiu o livro 

chamado Rua, que são as atas desse colóquio, e no fundo o próprio projeto da Rua foi 

muito num diálogo com o Frederico Vidal, que apareceu. O Frederico Vidal, eu 

conheci-o porque ele estava a fazer um doutoramento sobre um bairro em Lisboa, é 

historiador, estava a fazer um doutoramento na Universidade de Lyon, donde ele é, 

estava com uma bolsa cá, e ele procurou-me, precisamente, por causa da parte histórica 

que eu tenho na minha tese de doutoramento de análise dos registros de uma fonte 

histórica. Aliás, várias fontes históricas. Mas aquela em particular. E ele analisou 

também aquela fonte, numa pesquisa que ele fez sobre o bairro da Alcântara, e 

procurou-me, no momento em que estava a fazer a tese, para eu comentar os capítulos 

que ele tinha... Portanto, procurou-me quase como se eu fosse historiadora, como se eu 

pudesse aconselhar numa ferramenta, numa maneira de analisar uma fonte histórica; eu, 

que sou antropóloga e que sempre achei... sempre quase que pedi desculpas – isto é 

história mas eu não sou historiadora, mas mesmo assim vou tentar. Enfim, esta relação 

com a história é uma relação que tem, aí sim, a ver com estudos rurais da antropologia, 

da tal antropologia social britânica, da antropologia social do Mediterrâneo, que se 

lançaram também por este tipo de trabalho de fontes históricas. Eu é que fiz isto mais 

em contexto urbano. Mas bom. Mas portanto, aqui, a história. E eu penso que o Gonçalo 

Gonçalves, por exemplo, que é historiador e que faz parte deste grupo que organiza esta 
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conferência, vem um pouco também nesta visão. Agora, para mim, uma formação em 

ciências sociais, eu simpatizo com o tipo de formação que vocês têm no Brasil, que é 

uma graduação em ciências sociais e a especialização começa a seguir. Eu simpatizo 

muito, porque há toda uma herança, há todo um patrimônio comum, realmente, das 

ciências sociais, que eu acho que até é absurdo nós estarmos a dizer fulano é sociólogo, 

ah, mas há aquele livro que é importante para a antropologia... as formas elementares da 

vida religiosa ou... uma discussão não sei de quem. O Marcel Mauss , não sei quê, o 

Simmel, o Weber, o... Quer dizer... Ok. Realmente, nós temos a sociologia, que usa 

mais uns, temos a antropologia, que usa mais outros, e depois, curiosamente, pelo 

menos aqui em Portugal, há um conjunto de autores interessantíssimos, como, por 

exemplo, o Becker ou como, por exemplo, o Gerald Suttles, que era um autor que eu 

usava bastante, ou até como Herbert Gans, e que, sinceramente, aqui no ISCTE, 

ninguém usa. Ninguém usa. Porque eu julgo que cada um acha que é outra coisa. Os 

sociólogos devem achar – ah, esse é um bocado antropólogo, é etnografia e tal; os 

antropólogos – ah, esse é mais da sociologia... E de facto estão mais na sociologia 

americana. Eu acho que há toda uma parte... Enfim, eu estou a dar... Esta é minha... Eu 

posso estar a ser muito injusta. Mas eu não vejo na formação... Cada vez que eu falo aos 

alunos... Eu, neste momento, estou a dar aulas na licenciatura de sociologia e nos 

mestrados de sociologia. Neste momento estou a dar aulas mais em sociologia. E os 

alunos não conhecem esses autores. Felizmente, William Foote Whyte, felizmente, e 

graças à tradução, tem transitado, porque... mas no caso via a vossa tradução, a tua 

tradução, tua revisão, via essa edição, e entrou de alguma maneira, e eu acho que se 

calhar, quase que por via pessoal, acabou por entrar de alguma maneira, e via o trabalho 

do Antonio também. Porque no fundo, Sociedade de Bairro, claramente, como o 

próprio Antonio diz no livro, vai buscar a ideia de sociedade de corte do Norbert Elias, e 

Street Corner Society, Sociedade de Esquina, do William Foote Whyte. Portanto a 

Sociedade de Bairro, claramente... Portanto, a partir daí, sim. E eu julgo que isso é 

importante, porque tem aberto, por exemplo para a sociologia uma perspectiva 

etnográfica, que eu julgo que é importante, que não é assim tão comum. Agora, 

curiosamente, Karina e Helena e... Se vocês virem os currículos, os planos de estudo 

dos cursos pós Bolonha... pré Bolonha, os cursos eram muito mais interdisciplinares do 

que são neste momento. Neste momento tem havido um empobrecimento da 

interdisciplinaridade, mesmo na formação destes cursos especializados. Isto para mim...  
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H.B. – Quer dizer, então, nós temos um tratado que, em primeira mão, poderia 

sugerir um intercâmbio efetivo entre os países da Comunidade, e que acabou trocando a 

ideia do intercâmbio por uma disciplinarização. 

G.C. – Eu acho que, nacionalmente, cada país fez aquilo... E se calhar nem é 

nacionalmente, é institucional. Cada instituição fez um pouco...  

H.B. – Leu da sua maneira.  

G.C. – Leu da sua maneira e de acordo com seus interesses. Eu julgo que há 

outras variáveis que explicam.  

H.B. – As culturas institucionais acabam prevalecendo.  

G.C. – E neste momento, eu, por exemplo, sinto, o meu espaço está partilhado em 

vários espaços, e é muito a título informal... e eu julgo que é muito informalmente, por 

exemplo, que a ideia de antropologia urbana existe. Não há, em termos de 

institucionalização, eu julgo que não... não se pode dizer, propriamente, que isso exista.  

K.K. – Graça. Agora, nessa fala, você mencionou alguns autores clássicos, alguns 

contemporâneos. Ontem, você mencionou a Margaret Mead, Os Nuer. Uma pergunta 

que nós fazemos a todos os entrevistados é sobre uma obra que foi marcante na sua 

vida, na sua trajetória.  

G.C. – Uma obra. Isso é difícil. Essa pergunta do um é sempre muito mal. Qual é 

o seu músico preferido? É sempre muito difícil.  

K.K. – Poderíamos usar Os Nuer, da forma como você disse ontem...  

G.C. – Por acaso os Nuers foram marcantes. Houve várias.  

K.K. – Mas se você quiser rever isso, de forma a deixar registrado... Ou pode falar 

várias também. Enfim, obras que para você, não necessariamente são hoje importantes, 

mas que deram...  

G.C. – Marcaram. Eu, por acaso, acho que os Nuers, nesse sentido, acho...  

H.B. – Permanecem.  
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G.C. – Acho que permanecem. Porque há um lado... Vamos lá ver. Para mim, os 

Nuers são muito uma obra de antropologia cognitiva, realmente. E... A leitura que eu 

faço. Eu aí já posso estar a delirar e já posso estar a ler coisas para além do que Os Nuer 

contém. Mas a minha relação com Os Nuer foi em várias fases. Primeiro, no primeiro 

ano da licenciatura de antropologia, quando tive aulas com o José Carlos Gomes da 

Silva, fez uma referência, numa aula, creio que ele deu uma aula, em que falou 

inclusivamente, em conjunto, Radcliffe-Brown, Evans-Pritchard, enfim, na antropologia 

social britânica, mas, relativamente aos Nuers, ele fez um pequeno resumo. E aquela 

ideia da anarquia ordenada, para uma jovem de dezoito anos ou dezenove...  

K.K. – Anarquista.   

G.C. – É. Ainda por cima com um passado... Ficou-me a ideia: não, eu tenho que 

ver o que é que se passa com... Tenho que ver o que é isto. Bom. Logo no segundo ano, 

eu tive de escolher uma monografia para trabalhar no âmbito da antropologia política... 

ah! nem tem dúvida: Os Nuer. Então, em conjunto com a minha amiga Isabela Afonso, 

pouco depois fiz também a tese de licenciatura sobre os tais malpiqueiros, fizemos um 

trabalho sobre os Nuer, em que, inclusivamente, eu até inventei um desenho; porque eu 

achava que os desenhos que ele fazia, aquela relação entre o sistema de parentesco, o 

sistema territorial, havia ali... não estava muito bem feito, então, (quase em banda 

desenhada) arranjei ali um esquema. Aquilo foi muito valorizado pelo professor, gostou 

muito e tal. Pronto. Eu fiquei segura. Os Nuer, eu sei completamente Os Nuer, de trás 

para a frente. Tudo bem. Entrei a dar aulas no ISCTE. Logo na primeira entrevista que 

me fizeram, Joaquim Paes de Brito e o Raul Iturra, e perguntaram-me, uma pergunta 

inteligente: “Se tivesses que dar um aula sobre, o que é que faria?” E eu tinha na 

memória isto. “Ah. Eu escolheria Os Nuer e usaria este desenho”... e fiz logo ali uma 

demonstração. Comecei a dar aulas na cadeira de introdução à antropologia social. E 

teríamos que escolher... O programa estava muito bem feito realmente. Era um 

programa organizado coletivamente, mas eu creio que o Raul Iturra aí assumia bem. O 

programa tinha quatro partes. E na parte final, os alunos circulavam, escolhiam uma 

monografia para trabalhar. Uma, evidentemente, era Os Argonautas do Pacífico 

Ocidental, do Malinowski, eu creio que havia outra da Margaret Mead, e eu sugeri, 

assim, um pouco a medo, (ri) Os Nuer, antropologia política, que era uma das 

especialidades. Então fiquei senhora dos Nuer. Claro que dar quatro aulas sobre os 
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Nuer, que eu tinha que contextualizar, obrigou-me a uma releitura d’ Os Nuer. Uma 

tradução francesa mais uma vez, mas aí era... eu estava mais confortável com o francês. 

Há uma tradução de Os Nuer no Brasil, creio. Mas na altura eu não conhecia. Depois, os 

alunos é que me informaram, sim, que havia.  

K.K. – Sim. E na tradução francesa tem uma introdução importante também, do 

Dumont...  

G.C. – Do Louis Dumont. Muito interessante. Eu li, reli, portanto aí aprofundei 

realmente. E então aquele capítulo do meio sobre o tempo e o espaço é uma maravilha. 

Inclusivamente, na minha tese sobre a Bica, usei às tantas algumas explicações do 

Evans-Pritchard sobre análise situacional, sem dúvida, e mesmo quando eu falo da 

Escola de Manchester e do Klyde Mitchell , toda análise situacional, vou sempre buscar 

Os Nuer, que é um dos primeiros a falar nesta definição de situação, como é importante 

para definir a própria identidade tribal naquele caso, conforme as situações. Portanto 

este lado plástico, eu julgo que me marcou mesmo Os Nuer. Eu julgo que deveria ser 

leitura obrigatória para toda a gente, porque dá bem a dimensão, e é nesse sentido que 

eu digo que é muito antropologia (        ).  

H.B. – E está plenamente justificada a permanência... 

G.C. – É. Porque ele fala do sistema conceitual. Porque mesmo o sistema de 

linhagens é uma coisa, uma coisa que está na cabeça das pessoas e que as pessoas 

recorrem a ela conforme a situação em que estão; portanto, no fundo, a situação de 

interação em que estão, o momento que estão a viver é o que vai definir como eles vão 

manipular as próprias linhagens, se são filhos deste, avô e tal; portanto há sempre a 

realidade a definir qualquer coisa, mas não de uma maneira totalmente arbitrária, e 

portanto, para mim, realmente, é a... Claro que há outras monografias que também 

fazem isto. E provavelmente eu também tenho esta... Como li e estudei, estudei, estudei, 

às tantas, consigo quase ler nas entrelinhas.  

H.B. – Essa foi a sua, claro.  

G.C. – Portanto, esta foi a minha. E para antropologia urbana, eu acho que é 

importantíssimo. Eu usei, por exemplo, para descrever a apropriação do território dos 

jovens da Bica, que me contavam mesmo, das várias idades, e andavam a pedrada com 
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quem? Contra quem? Primeiro era a parte baixa da rua com a parte de cima da rua. São 

pequeninos, miúdos, que têm aquela... Depois, vão ganhando território, e já é a rua... a 

Bica de baixo contra os miúdos da Bica de cima. Não há pedrada. Depois, vão 

crescendo, vão tomando mais território, já há é o bairro da Bica contra o bairro da 

Madragoa; portanto há uma elasticidade das próprias unidades a que pertencem, e que 

se vêem a partir do conflito, e às tantas usava...  

K.K. – É, tem tudo a ver. Graça. Por falar nisso então, de investigações concretas, 

podíamos aproveitar, fechar um pouco essa história falando sobre o que está fazendo 

hoje. Pesquisa em Boston e... Para a gente ter esse registro também, que é muito 

interessante.  

G.C. – Ora bem. Este registro, é um registro que eu ainda não sei bem o que é que 

isto vai dar. 

K.K. − A comunidade de língua portuguesa alhures. 

G.C. − Alhures, exatamente. E mesmo a comunidade de língua portuguesa, e 

não... Sempre que eu falo nisto, as pessoas dizem: “ah, usa os descendentes ou os 

portugueses lá”. Não. É os que falam português. Que é uma coisa bem mais... bem mais 

complicada.  

K.K. – Que é outra ponte com o professor Gilberto Velho.  

G.C. – Outra ponte. E que eu gostei imenso. A primeira apresentação que eu fiz 

desta pesquisa em Boston foi no congresso da APA, em 2009. Portanto, eu estive seis 

meses, no primeiro semestre de 2009, em Boston. E o projeto é também estudar quase 

um interstício. Eu, de facto, tenho a paixão dos interstícios e isto também vem, se 

calhar, dos Nuer, de certa forma. E fiz essa primeira apresentação no congresso, e o 

Gilberto ouviu e comentou e...e foi mesmo um interlocutor importante, até do ponto de 

vista...até como informante quase, porque ele falou-me do tempo...  

K.K. – Porque ele esteve com os açorianos em Boston.  

G.C. – Exato. Do tempo que ele esteve, nos anos 80, creio eu...  

K.K. – 70.  



 

102 
 

G.C. – Nos anos 70. Que é, aliás, quando começa... É quando começam... Porque 

eu... Só para dizer, muito brevemente. O que eu me estou a propor estudar ou que tenho 

estado a tentar estudar, porque estive lá um período, e agora espero conseguir voltar lá 

com a bolsa da Fullbright, se tiver, para estar mais uns meses, é estudar o processo de 

afirmação lingüístico liderado, sobretudo, por uma associação que se chama MAPS, que 

é o Massachusetts Alliance of Portuguese Speakers, que é uma associação que nasce da 

fusão de duas associações portuguesas de portuguese-americans, de imigrantes e 

descendentes de imigrantes portugueses. Estas duas associações nascem nos anos 70, 

precisamente, (mais ou menos na altura em que o Gilberto esteve) em Cambridge. E 

elas nascem... São umas associações inovadoras já nessa altura, porque não são 

associações para festas ou para cultos religiosos; são associações de prestação de 

serviços, de ajuda ao imigrante, que, mesmo na altura, já era uma coisa um bocado 

estranha dentro da comunidade portuguesa. E isto compreende-se também muito no 

contexto da cidade de Boston, onde, por exemplo, há toda a indústria do social service, 

human services, todo este apoio é muito importante. E a passagem, também, que o 

Estado faz, de adjudicar todo este tipo de serviço social a empresas ou a... no fundo, às 

non-profit associations, às associações sem fins lucrativos, que fazem isto, em vez de 

ser o Estado, no fundo. Bom. Mas estas associações, eram duas pequenas associações 

portuguesas, uma em Sommerville e outra em Cambridge, e que ajudavam imigrante 

português. E a imigração portuguesa, a partir dos anos 70, 80, vai desaparecendo. Deixa 

de haver imigração portuguesa. Tem a ver com a entrada de Portugal na União 

Européia. E qual é a imigração que começa a surgir em grande força a partir dos anos 

90? É a imigração brasileira. E há um líder. Claro que aqui a derivação é muito 

importante – quem faz o quê, e há ali um conjunto de pessoas, uma, duas, três, não 

muitas, que têm a visão, pessoas com visão, creio eu, que resolvem juntar essas duas 

pequenas associações numa, que é esta Massachusetts Alliance of Portuguese Speakers; 

percebendo que o imigrante mudou, deixou de ser português, passou a ser brasileiro, 

mas percebendo, no fundo, que aqui a noção de portuguese speakers que é importante. 

E de facto elas tornaram... Ela fundiu. A MAPS nasceu nos anos 90. Neste momento, é 

uma associação relativamente forte, tem cinco agências na área de Boston, em bairros, 

uns misturados, portugueses e brasileiros, outros, como por exemplo a cidade de 

Framingham −, que aliás há vários textos, eu creio que da Teresa Salles e outras pessoas 

que têm estudado a imigração brasileira para os Estados Unidos, para esta zona de 
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Boston, tem textos sobre esta cidade Framingham, e como os brasileiros desenvolveram 

essa cidade, portanto a MAPS tem um escritório também, um office; e também num 

bairro caboverdeano, ou seja, num bairro negro, latino, caboverdeano, porque nas 

cidades americanas esta questão é muito importante. Portanto esta associação, para 

mim, aparece-me logo como uma associação muito importante como janela de 

observação, quase como um laboratório, para ver como é que se processa esta 

negociação. Porque aqui a questão parece simples mas não é. “Falam a mesma língua”. 

Vamos ver se falam a mesma língua. Nós sabemos isto por experiência. Portanto, num 

contexto... Portanto é... O que eu quero aqui cruzar são coisas... Portanto, isto não tem a 

ver com imigração, isto não tem a ver... Bom. O que eu quero cruzar? Para já, o 

ambiente urbano, a cidade de Boston, nomeadamente Cambridge. Esta associação, a 

sede fica numa ponta de Cambridge Street, na outra ponta fica a Universidade de 

Harvard. Portanto... E no extremo oposto é a comunidade portuguesa, é o bairro 

português, tradicionalmente de imigração portuguesa. Neste momento, tem muito mais 

brasileiro do que português, realmente. Fruto deste novo tipo de imigração. Portanto o 

ambiente é importante, até também do ponto de vista dos portugueses que lideram... ou 

dos descendentes de portugueses que lideram esta associação e que tentam... E, mais 

uma vez aí, as pessoas, os líderes são muito importantes. A associação, no seu staff, tem 

uma mistura de brasileiros, portugueses e caboverdeanos. Os caboverdeanos são 

incluídos... Reparem, Cabo Verde, a língua oficial é o português, mas a língua mãe não 

é o português, é o crioulo. E, por exemplo, eu via no líder da MAPS incluir o crioulo 

nas línguas portuguesas. Eu achei isto superinteressante. Porque é um crioulo do 

português, realmente. E é um fenômeno. Acho que só ali é que isto se pode passar. 

Também tem a ver com os fenômenos de mobilidade social. Porque estes portugueses 

que estão a liderar isto... Normalmente, os estudos sobre imigração portuguesa vão... 

não foram a este sítio, vão à zona mais decadente, da desindustrialização, da grande 

crise econômica, do sul de Massachusetts: Fall River, New Bedsford, onde a imigração 

portuguesa e caboverdeana começou no século XIX; primeiro para a pesca da baleia, 

depois, com o fim da pesca da baleia, para... portanto iam trabalhar para aquelas grandes 

fábricas têxteis, os Mills. Portanto é uma zona de desindustrialização, uma zona de 

crise, onde há uma grande comunidade, de facto, portuguesa. Os estudos sobre 

imigração portuguesa têm muito...se tem muito centrado aqui e muito numa perspectiva, 

sempre, de uma imigração portuguesa que sai de Portugal, ou no caso dos Açores, que 
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também já é discutível se o Portugal é o mesmo... Muitas vezes é lá, quer reconstruir 

um... Mas é os Açores. Portanto tem esta questão também. Não é pacífica. Mas como a 

nacionalidade é portuguesa, ok. Depois há muitos textos, há uma bibliografia, que, no 

tempo, é recente, é muito mais atual, é uma bibliografia muito mais acadêmica, muito 

mais interessante do ponto de vista teórico e metodológico, muito mais viva do que a 

bibliografia brasileira sobre a imigração brasileira para esta zona, que só tratam de 

brasileiros e imigração brasileira realmente. E depois há a bibliografia caboverdeana, e 

que trata dos caboverdeanos, que em si são um caso; são um caso porque rompem com 

as classificações, todas possíveis, americanas.  

K.K. – E aí volta a Graça da cidade.  

G.C. – O que é que a Graça quer fazer? A Graça quer apanhar a interação... 

Portanto a Graça não quer... Quer conseguir juntar um pouco estas três bibliografias, 

que não dialogam entre si. Portanto a bibliografia sobre estas três é muito fragmentar, é 

completamente separada. Portanto, não é pela bibliografia que eu encontro o ideal. 

Quero partir de lá, e tentar ver este fenômeno, desta afirmação de uma identidade 

lingüística. Agora, no censo de 2010, houve um movimento social liderado pela MAPS, 

nós contamos que, quem fala português conta, o português é a segunda língua 

estrangeira mais falada no estado de Massachusetts. Isto tem um peso nos Estados 

Unidos da América. Tem um peso particular lá também, em que há toda a política...  

K.K. – Segunda língua estrangeira, ou seja, depois do espanhol, o português é a 

língua mais falada nos Estados Unidos?  

G.C. – No estado de Massachusetts.  

K.K. – Só no estado de Massachusetts.  

G.C. – Só no estado. Não sei, em New York , também, deve andar, se calhar, elas 

por elas. No fundo são zonas, tradicionalmente, de imigração portuguesa e 

caboverdeana; os caboverdeanos eram portugueses até 1974, convém não nos 

esquecermos. E, mais recentemente, brasileira. Portanto a imigração brasileira, tanto 

para a Califórnia quanto para a Nova Inglaterra, tem, de facto, ido também muito para 

zonas... apesar de estar muito mais disseminada, há uma grande concentração nas zonas 

tradicionalmente de imigração portuguesa. Mas portanto, eu não quero... não é tanto a 
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ligação à origem. Eu quero apanhar a coisa lá, não ir a partir da categoria de imigrante 

ou descendente, mas, aqui, ir mais a partir da língua. Porque, inclusivamente, há pessoas 

que já não falam português; descendentes de portugueses, não falaram nunca português, 

e estão a aprender português como segunda língua. Portanto, isto eu acho que é 

interessante.  

K.K. – E que português é esse que se ensina, não é?  

G.C. – E a variante... É muito interessante. A variante do português que se fala é, 

a minha intuição é que cada vez mais é a variante brasileira, misturada com a açoriana, 

que também é uma variante, que é diferente do continente, até em termos... Aliás, eu 

propus um projeto agora à FCT junto com uma lingüista, porque, obviamente, há aqui 

questões sócio-linguisticas que são importantes. E eu não sei. E também não dá para 

estar a falar assim...  

H.B. – E é possível que tenha. 

G.C. – Mas é a língua como identidade que me está a interessar. E como entra 

também nas classificações étnicas. Porque, de facto, o português... Nós... É um desafio. 

Esta questão do português nos Estados Unidos da América é um desafio. Porque há 

discussão relativamente aos latinos. Os brasileiros, são incluídos nos latinos ou não são? 

A velha questão. Claro que não. Não falam espanhol. Os latinos é quem fala espanhol. 

Bom. Mas estão na América Latina. Bom. Os caboverdeanos. Outro grande problema. 

São africanos? Europeus? Eram portugueses, agora são africanos, falam... Grande 

confusão. Mas são negros alguns, outros são brancos... Confusão. Onde é que entra nos 

esquemas raciais. E nos próprios portugueses. Porque é uma imigração europeia, que 

nos anos 70 ainda havia. Já não havia italianos nem gregos nem alemães nem...a 

imigrar, e os portugueses ainda estavam a imigrar. Aliás, nos anos 50, 60, 70 houve um 

boom de imigração portuguesa para ali. Portanto são os europeus também. Açorianos, 

sobretudo, ainda por cima. Estranhos. Que também têm uma ligação à Europa 

vaguíssima. Tem mais ligação aos Estados Unidos do que... Reparem que os Açores e 

Cabo Verde são ilhas no meio do Atlântico. Em termos... Se nós esquecermos as 

questões nacionais, há muitas semelhanças; mas que nunca se são postas em 

equivalente, por uma questão também de definições de fronteiras nacionais.  
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K.K. – Simbólicas.  

G.C. – Simbólicas também. Portanto, há aqui um jogo de muita coisa, que é 

trabalhado lá no contexto... Agora aí o contexto urbano, a cidade, a mobilidade social de 

quem está a liderar isto. Há o contexto urbano de partida... Portanto eu quero partir do 

contexto urbano em que isto se passa e das pessoas que lá estão; e não no ponto de vista 

da... portanto... nem sei muito bem classificar isto, como é. É transnacional? Não é. Não 

sei. Não sei. Porque são casos muito diferentes.  

H.B. – Muito interessante. A sua pesquisa é a expressão mais bem acabada do 

ganho do desafio dessa combinação da CPLP. E se fecha com a sua trajetória.  

G.C. – Pois. E eu acho que aqui temos o Brasil mais uma vez. (ri) Aqui, temos o 

Brasil. O diálogo. Eu acho que (é hora de) se voltar ao Brasil e... Quer dizer, há um 

diálogo com o Brasil, feito, no fundo, a partir de Boston, em termos de língua, de 

cultura. Mas isto é uma coisa nova. Depois há questões espaciais e territoriais, que são 

importantes. Quando eu falo daquela rua, é importante, no meio daquelas universidades. 

Portanto há um lado da própria organização dos bairros. Portanto, há aqui várias pistas, 

para várias coisas, e que... Só que é um projeto que sairá mais caro do que estar a 

estudar a cidade onde vivo. E que precisa, claramente, de financiamento. E não sei se é 

fácil nos tempos que correm. Enfim...  

H.B. – Que bom, Graça. Puxa vida.  

K.K. – Estamos no fim da fita. Queremos agradecer muito a entrevista e dizer que 

acho que podemos voltar a conversar no Brasil, na sua ida.  

G.C. – Esperamos voltar. Está bem. Que eu acho que sim, que é uma boa ideia.  

K.K. – Há muitas coisas. E depois vai ler as transcrições e...  

G.C. – É. E houve aqui uma série de buracos e coisas importantes...  

H.B. – Mas sempre tem.  

G.C. – ... a tal história, que depois se vai lembrando. Mas que ajuda também a 

perceber aqui uma... enfim, uma trajetória.  
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H.B. – Muito obrigada, Graça. Parabéns. Muito bom.  

G.C. – Eu é que agradeço. Fazem de mim uma pessoa importante, que não sou. 

(ri)  

H.B. – Muito, muito importante. Que bonito esse projeto! Maravilhoso.  

G.C. – Mas, olha, não tem sido avaliado assim. Já...  

K.K. – E aí entra também África.  

G.C. – Exatamente. Não. E África no sentido até dos retornados da África, que 

são importantes lá e que não...   

[FIM DO DEPOIMENTO] 

 

 
 


