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Celso Castro – Antes de falar da sua trajetória profissional e acadêmica, gostaríamos que 
falasse um pouco das suas origens. Onde nasceu, a sua família, a escolaridade antes da 
universidade.  

Helena Bomeny – Lembranças de infância.   

João T. Lopes – As minhas lembranças de infância. Eu nasci em Angola, nasci em Angola, 
nasci no Lobito, uma cidade portuária perto de Benguela, onde vivi até aos meus seis anos, 
praticamente; ou seja, regressei a Portugal em 75, um mês ou dois antes de fazer seis anos. 
E regressei na chamada vaga dos retornados. O que é que eram os retornados? Os 
retornados eram os ex-colonos, que depois do 25 de Abril, a revolução, e depois da 
descolonização, devido ao ambiente de guerra civil que, então, já se vivia quer em 
Moçambique, quer em Angola, e devido também à tensão étnica e a tensão entre 
colonizadores e colonizados, e a própria instabilidade política que existia em Portugal na 
altura deu origem a um movimento enorme de retorno, de quase... é difícil saber mas, 
certamente, mais de meio milhão de portugueses, quase um milhão, que regressaram e que 
foram, (do ponto de vista sociológico, esse é um assunto interessantíssimo) foram 
absorvidos surpreendentemente bem, num país que estava a fazer uma transição, mais que 
uma transição, uma rutura, (transição aplica-se mais ao caso espanhol) – uma rutura 
revolucionária; e que estava a fazê-la em contraciclo, isto é, não se esqueçam que em 73, 
75, temos as crises petrolíferas, os choques petrolíferos, temos o início do ascenso liberal, 
neoliberal, na Europa, Portugal tem uma revolução, que, de início, ainda que de forma 
ambígua e contraditória, vai ter uma inclinação, uma orientação socialista, (cheio de 
contradições mas, enfim, socialista) e que vai tentar instaurar um Estado social. Nessa 
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altura é que eu regresso, de grandes dificuldades econômicas, de fuga de capital, e toda 
gente dizia que ia ser uma catástrofe, uma catástrofe com impacto superior àquilo que foi o 
regresso dos franceses da Argélia. Mas nada disso aconteceu. Miraculosamente, 
supostamente, miraculosamente, sabemos que não há milagres em sociologia, mas –, estes 
portugueses, incluindo eu e a minha família, foram rapidamente absorvidos; com um 
período inicial difícil. Eu lembro-me que quando regressei, vivi em condições precárias, 
vivia com os meus avós (os meus pais ainda tinham ficado em Angola) e com duas tias 
negras, que minha avó adotou. Esse é um aspecto muito interessante, que marca, ainda 
hoje, uma diferença entre a minha família e outras famílias portuguesas. A minha avó, que 
morreu este ano, com 94 anos, em janeiro, adotou duas, na altura duas meninas muito... 
quase bebes, que eram filhas do que se chamava na sociedade colonial lavandeiras, que 
lavavam roupa, que vinham das senzalas e que lavavam a roupa, a roupa dos colonos. 
Tinham só essa tarefa. A mãe delas era alcoólatra. E, cedo, a minha avó percebeu-se de 
negligência, maus tratos, e acabou por adotá-las, sendo elas elemento fundamental da 
nossa família. Hoje são minhas tias, enfim, para todos os efeitos. O que ainda causa muita 
estranheza. Ainda hoje causa estranheza, quando eu as apresento a qualquer amigo, a 
qualquer outro indivíduo, de qualquer outra rede social, eu apresento as minhas tias negras 
como minhas tias, há sempre uma espécie de nonsense que perpassa nessa relação social. 
Como é possível, as suas tias? Negras. E tenho sempre que contar essa história, tenho 
sempre que fazer um pouco a gênese da situação. 

H.B. – Que idade você tinha nessa vinda?  

J.L. – Eu tinha cinco anos. Vim, cá, fazer seis anos. 

H.B. – Então não passou pela escola lá.  

J.L. – Não. Passei pela... Tive uma espécie de pré-escolar, lá. Ou seja, uma experiência de 
pré-escolarização. Jardim de infância, creche, já com alguns conteúdos do bê-á-bá, da 
escrita; sim, isso já conhecia lá.  

C.C. – E seus pais faziam o quê?  

J.L. – Meu pai era funcionário administrativo, minha mãe era funcionária pública, também 
administrativa; mas há aqui uma questão de... a meu ver, da maior importância. Os meus 
pais deviam ser os pouquíssimos colonos que eram a favor da independência, 
principalmente o meu pai. Por quê? Uma das razões para meu pai ir para Angola foi o facto 
de não ter feito aqui um trajeto universitário. Ele ingressou, em Portugal, em final da 
década de 50, na universidade por duas ou três vezes, mas nunca concluiu; e nunca 
concluiu porque estava intensamente ligado à atividade política oposicionista clandestina. 
Meu pai era membro do Partido Comunista Português, clandestino na altura, foi preso com 
dezessete anos, numa altura em que foi preso o meu pai, os meus dois tios, (os três irmãos, 
ficou só uma tia) e mais, sendo que, antes disso, já o meu avô tinha sido preso. Meu avô 
era diretor de uma fábrica de cimentos, engenheiro, responsável, aliás, pela introdução do 
cimento Portland em Portugal, uma fábrica em Alhandra, que é hoje conhecida na 
historiografia contemporânea como um dos focos principais de luta operária durante a 
ditadura salazarista. E meu avô foi preso porque, entre outras coisas, era amigo de um 
grande escritor neorrealista, Soeiro Pereira Gomes, que escreveu uma obra chamada 
Esteiros, sobre os meninos pobres que viviam nos esteiros do rio Tejo (que são cursos 
d’água) e que viviam o cotidiano operário de miséria. E meu avô foi preso por ser amigo 
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do Soeiro Pereira Gomes, que era funcionário da fábrica, e, por outro lado, porque não fez 
o suficiente para impedir a greve. Ao ser preso e ao ser demitido, teve que ir para Angola 
trabalhar. E foi trabalhar para o Champalimaud, o Sommer Champalimaud, que era dono 
de... que tem, aliás, (depois foi para o Brasil, depois a revolução) que tinha fábricas de 
cimento em Angola, e meu avô foi dirigir uma dessas fabricas de cimento, em Lobito. Ora 
o meu pai, devido à instabilidade, ter sido preso, não ter conseguido acabar o seu curso, 
foi, no fundo, juntar-se aos meus avós e a minha tia, a sua irmã, que estavam já em Angola. 
Mas continuou sempre sua atividade política. Ou seja, o meu pai, chegando a Angola, 
tornou-se militante do MPLA1, que era o movimento que na altura conseguiu conquistar – 
nos anos 60, início dos anos 60, conseguiu conquistar alguma intelectualidade em Luanda. 
Intelectualidade essa que, na maior parte dos casos, ainda hoje está no regime, faz parte do 
MPLA, com o Luandino, o escritor Luandino Vieira, e outros. O meu pai fazia parte desse 
grupo. E portanto, era um colono sui generis. Ele morreu há dois anos. E contava-me 
histórias muito interessantes, nomeadamente, quando a primeira revolta – na altura, dita 
indígena – deflagrou, que foi uma revolta brutal, em que foram assassinados milhares e 
milhares de brancos à catanada. Foi o início. Não ligado ao MPLA, ligado a um outro 
grupo, de incidência tribal forte.  

C.C. – (Inaudível)  

J.L. – Não. FNLA2. UPA3. Na altura, chamava-se UPA. Houve, da parte dos colonos, uma 
reação simétrica, que deu origem aos massacres; que estão agora a ser, alguns deles, 
desvendados. Há pouco tempo, aliás, veio a lume um documento em que, pela primeira 
vez, se prova – por documento, um documento, inclusivamente, com características 
literárias – se prova a prática de, enfim, de assassinatos, de fuzilamentos de negros 
conotados com os movimentos independentistas, negros a quem a cabeça, depois, era 
cortada, espetada num pau, ritualisticamente, para servir como exemplo, com a 
cumplicidade de alguns chefes tribais. Portanto, houve também uma reação simétrica dos 
colonos. E, entre outras coisas, a distribuição de armas para os colonos. O meu pai 
recusou-se a usar armas, na empresa onde estava. Por outro lado, o fato de ser filho do meu 
avô, um engenheiro que fazia parte... que, apesar de oposicionista, fazia parte da burguesia 
angolana branca, eu creio que o terá protegido; apesar dele ter continuado a ser vigiado 
pela PIDE4, pela polícia política, mas creio que isso o terá, a alguma maneira, protegido 
também. Mas mal rebentou a revolução e a independência, o meu pai... Quer dizer, há uma 
fotografia de jornal de uma grande manifestação do MPLA, em Lobito, onde eu só vejo 
negros, e a única cabecinha branca que lá está é a do meu pai. Que eu acho notável. E o 
que, em mim, exerceu uma influência muito grande.  

C.C. – Mas com a vitória do MPLA, que foi dessas três grandes forças a que afinal tomou 
o poder, o seu pai não cogitou de ficar? Ou não foi possível?  

J.L. – Não foi possível, porque entretanto... Meu pai ficou até a independência, saiu depois 
da independência. Aliás, ele diz que a memória mais feliz que teve foi a de ver hastear a 
bandeira angolana em Benguela. Estava ele em fuga do Lobito, porque, entretanto, deu-se 
a entrada dos sul-africanos em Angola e a entrada dos cubanos em Angola para conter a 
entrada dos sul-africanos. Palco da guerra-fria típico. O meu pai teve que regressar porque, 
                                                
1 Movimento Popular de Libertação de Angola. 
2 Frente Nacional de Libertação de Angola. 
3 União das Populações de Angola. 
4 Polícia Internacional de Defesa do Estado. 
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entretanto, toda a família estava em Portugal e era preciso sustentá-la. Foi a tal questão dos 
retornados. Isto é, estava cá eu, estava a minha mãe, já, os meus avós maternos, sendo que 
meu avô materno, portanto pai da minha mãe, estava gravemente doente; com apoio 
familiar mas com algumas dificuldades. Eu, durante os primeiros meses, vivi numa casa 
precária aqui, em Portugal. Depois... Os primeiros meses, uns seis, sete – depois de passar 
por algumas casas de família, seis, sete meses, vivi numa casa relativamente precária. 
Vivíamos com alguma dificuldade. A minha mãe, depois, foi rapidamente reintegrada na 
função pública; e meu pai também conseguiu, quando chegou, para auxiliar a família, 
conseguiu emprego, que nunca foi um emprego muito bem remunerado, porque... e por 
razões políticas – porque ele continuou a militar no Partido Comunista, que entretanto, da 
revolução política do país, passou a ser um partido... relegado; legalizado, é evidente, mas 
fora do arco de possibilidades do poder. Eu lembro-me que meu pai dizia, sempre que lhe 
perguntavam, pós 25 de novembro, que foi a data, digamos, da normalização democrática 
no sentido liberal, no sentido das burguesias representativas do país. Quando perguntavam 
ao meu pai, em entrevistas de emprego para chefia de recursos humanos –, porque meu tio, 
aqui, médico, estava especialmente bem colocado e conseguiu-lhe algumas entrevistas –, 
quando perguntaram “então, o que é que faria numa situação de greve?” – “Se eu achar que 
os trabalhadores têm razão, eu apoio”. Obviamente, ele nunca ficou em nenhum desses 
lugares. (ri) E acabou por trabalhar onde? Num sindicato. Ou seja, acabou por ser... (riem) 
acabou ser o...digamos o responsável pelo contencioso, no sindicato dos trabalhadores da... 
delegados de propaganda médica. Não sei se no Brasil se diz. Isto é, delegados, 
trabalhadores que trabalham na indústria farmacêutica e trabalhadores que fazem a 
propaganda médica, ou seja, que vendem medicamentos, ganhando pouco – sempre, 
ganhando sempre pouco. E aí, nesse emprego, se afirmou.  

H.B. – Então sua primeira formação de escola foi aqui, já no Porto.  

J.L. – Sério, foi aqui, foi aqui no Porto, sim. Foi aqui no Porto. Inicialmente, nos primeiros 
meses, numa escola privada, depois, sempre, sempre, sempre na escola pública.  Sempre. 
Sempre a escola pública. A nível de ensino secundário... de ensino básico e secundário, ou 
seja, o básico... o secundário chamava-se ensino médio, as escolas públicas de elite. Por 
uma razão simples. Com a morte do meu avô paterno, a minha avó materna foi viver com a 
sua filha, parteando o mesmo andar, o mesmo apartamento, e vagou o apartamento, numa 
zona boa, muito boa da cidade, para onde nós fomos. Por uma razão muito simples. Porque 
esse apartamento tinha uma renda baixa, apesar de ser muito bom, e porque havia, em 
Portugal, um regime de contenção de rendas, que vinha da revolução. As rendas não 
podiam ser aumentadas, ou podiam ser ridiculamente aumentadas. E a minha avó, além do 
mais, ajudava-nos também. Portanto fomos viver. Passamos da tal habitação precária, 
numa zona, enfim, uma zona degradada da cidade, para a avenida da Boavista, uma zona 
nobre, se quiser, da cidade, onde eu fui recrutado por... escolha aleatória, recrutamento de 
escola pública, para essa escola, que era uma escola, no entanto, de elites juvenis. 

H.B. – Como é o nome?  

J.L. – Garcia de Horta. E com um corpo docente também considerado muito bom. E essa 
escola influenciou-me decisivamente, pela qualidade da formação, pela... Por outro lado, 
pelo forte estímulo que os meus pais – e o meu pai em particular – a família toda, mas o 
meu pai, em particular, me dava, para que eu fosse bom aluno, de alguma maneira, porque 
(à distância, isso é fácil de ver) meu pai não queria que eu tivesse o seu percurso de não 
completar o ensino universitário e de ter um salário... no fundo, ter depois uma profissão 
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fracamente qualificada. Enfim, do ponto de vista de conteúdo, nem era tão fracamente 
qualificada, mas do ponto de vista salarial, mal remunerada. E creio que essa indução 
paterna e familiar em relação aos estudos foi muito forte, foi decisiva e até causadora de 
uma certa ansiedade. 

H.B. – Sei. Alguma área específica?  

J.L. – Claramente, área literária e ciências sociais. Claramente. Ou seja, o meu pai tinha 
uma biblioteca imensa, parte proveniente do meu avô, parte constituída por ele. Uma 
biblioteca muito, muito grande, onde abundavam os livros de história, onde abundavam os 
livros de filosofia, onde abundavam os livros de ciência política e onde havia já, também, 
alguns livros de sociologia, como por exemplo o Gurvitch – eu encontrei. Hoje, a meu ver, 
injustamente abandonado. (ri) E onde encontrava também muitos autores, muitos deles, 
obviamente, de pendor marxista mas que faziam forte pontes com as ciências sociais, 
nomeadamente o Althusser, nomeadamente também...  

H.B. – Mas uma biblioteca adquirida pelo seu pai? Escolhida por ele?  

J.L. – Adquirida pelo meu pai, sim. Escolhida por ele, sim, sim. Inclusivamente foi 
vendida, quando nós tivemos que sair dessa casa numa zona privilegiada, porque mudou a 
lei das rendas, na década de 90, e não tivemos possibilidade de comprar, e fomos viver 
para uma zona de classe média baixa. Isto, no início da década de 90, estava eu a terminar 
minha licenciatura. Mudamos, e um ano depois, eu terminei a licenciatura, comecei logo a 
trabalhar. Mas nessa altura o meu pai teve que vender a sua biblioteca. Mas mesmo depois 
de vender essa biblioteca, ele reconstituiu, até a morte, uma segunda biblioteca, também 
notável. E essa então já por diálogo comigo. (ri) Porque o meu pai lia muito, portanto, meu 
pai era conhecido por levar o livro debaixo do braço, por sentar na mesma cadeira, no 
mesmo café, a ler. Naqueles tempos, os livros eram de leitura; têm muito a ver com os seus 
hábitos culturais, os seus interesses, o seu perfil militante, o seu perfil, digamos, de 
intelectual autodidata; mas têm muito a ver também com a sua necessidade de rotinas, de 
manter, com a segurança do dia a dia. Um perfil psicológico muito curioso, sob esse 
aspecto. Mas ele reconstituiu a biblioteca, aí já com muita influência e muito diálogo 
comigo, onde estavam os sociólogos contemporâneos, quase todos, que ele quis ler. Leu 
imenso Bourdieu, leu imenso Giddens, leu imenso os novos sociólogos franceses ligados 
às questões de exclusão social, Robert Castel, Rosanvallon... Enfim, ele comprava livros, 
que, às vezes, eu próprio não tinha. Diga-se de passagem, quando ele morreu, eu acabei por 
ficar com esses livros, porque sou filho único. Portanto, acabei por ficar com os livros da 
biblioteca de meu pai, ligados à sociologia.  

C.C. – A sua opção pelas ciências sociais, então, foi natural, familiar.   

J.L. – Foi. Claramente familiar. E muito ligada também a alguns professores. Inicialmente, 
a minha inclinação era literária, devido à influência de professores e devido ao facto de eu 
ter uma escrita literária precoce, muito estimulada pela família. Calhava o facto de ser filho 
único, fazia poemas, queriam que eu lesse os poemas em voz alta perante grupos 
familiares, eu era muito atrevido, portanto lia-os sem qualquer problema, gostava, e há aí 
uma indução narcisista um pouco forte. Depois, comecei a publicar, já no liceu, na 
faculdade, continuei a publicar literariamente; mas a viragem para a sociologia dá-se no 
meu décimo primeiro ano de escolaridade, quando tive a cadeira de sociologia, no liceu, 
dada por uma professora de filosofia, que me abriu completamente as portas para a 
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sociologia. Portanto é um somatório. Embora a influência... Se eu tive que escolher dentro 
desse somatório a variável mais influenciadora, digamos, seria, sem dúvida nenhuma, a 
variável familiar paterna. Mas a escola, eu tive também uma grande influência, apesar 
dessa luta interna com a literatura.  

C.C. – A sua entrada na universidade, ela já se dá dentro de um sistema mais moderno.  

J.L. – Sim.  

C.C. – Ao contrário da maioria dos nossos entrevistados, que vieram da geração, ainda, 
que viveu a época de 74 como um grande marco, uma mudança radical, e aí é que começou 
a institucionalização de uma ciência social mais moderna. A sua já segue trajetória mais 
próxima, vamos dizer assim, atual, de se licenciar em sociologia, fazer logo o mestrado, o 
doutorado, (doutoramento, como dizem aqui) e, professor associado, agregado, catedrático. 
Fala um pouco dessa experiência.  

J.L. – É verdade. Eu fui de alguma maneira contratado, por concurso. Mas contratado... 
Quer dizer, foi um concurso mas... não vou mentir, queriam escolher a mim. Não vou 
mentir em relação a isso. Não faz sentido. Mal acabei de... mal me licenciei. Licenciei-me 
em 92, com uma média alta, (dezessete valores) média mais alta da minha turma, numa 
altura de expansão do ensino superior em Portugal. O ensino superior público. E numa 
altura de expansão deste curso de sociologia, que era recente. Reparem que o curso foi 
criado em 85, eu licenciei-me em 82... 92, com falta, ainda, de professores. Todos os anos, 
o melhor aluno era contratado.  

C.C. – E já em 92 começou a dar aulas.  

J.L. – Eu fui logo contratado. Por problemas burocráticos ligados a algumas lutas internas 
da própria faculdade, por eu ter um perfil de esquerda, (porque, enquanto aluno, fui 
também um militante associativo), o meu processo, apesar de ter ganho o concurso, meu 
processo foi travado internamente. O professor Teixeira Fernandes, que era o diretor do 
departamento, arranjou-me um lugar como professor convidado numa escola superior de 
educação, de dorotéias, freiras dorotéias, com quem, ainda hoje, me dou muito bem e com 
quem, hoje, colaboro ativamente. Primeira vez que fui ao Brasil foi com elas. Aprendi 
muito. Elas, no Recife, estavam ligadas a movimentos altamente progressistas, e uma delas 
tinha sido secretária particular do bispo dom Hélder Câmara, tendo sido perseguida até 
pela ditadura. As portuguesas eram mais conservadoras, mas eram muito tolerantes. Dei 
seis meses de aulas aí. E depois ingressei imediatamente aqui. E era uma altura de 
transição, ou seja, era uma altura em que estávamos na transição entre o modelo... ainda, 
antes mesmo de se falar de um pré Bolonha –, de um modelo tradicional dos 
doutoramentos de Estado, que demoravam anos e anos e anos, e a tentativa de introdução – 
ainda não se falava em Bolonha mas, de ritmos de produtividade e de competição e de 
individualização das carreiras já fortes. De alguma maneira eu soube adaptar-me bastante 
bem a esses novos eventos. Fiz o meu mestrado em dois anos, em Lisboa, no ICS5, 
orientado pela Maria de Lourdes Lima dos Santos, a fundadora da sociologia da cultura em 
Portugal, aí contactei com pessoas que me marcaram decisivamente o resto de minha 
trajetória. O Antonio Firmino da Costa, João Ferreira de Almeida, o geógrafo João Ferrão, 
Nunes de Almeida e outros. O (João de Pina Cabral)        também. Foi uma opção minha 
sair do Porto.  
                                                
5 Instituto de Ciências Sociais da Universidade de Lisboa. 
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C.C. – Pois é. Por que essa opção de fazer o ICS?  

J.L. – Porque o ICS, do ponto de vista...na altura, do ponto de vista dos paradigmas 
epistemológicos, estava muito próximo do... da sociologia que seguíamos. O curso do 
Porto era fortemente influenciado, para além do professor Teixeira Fernandes, pelo 
professor José Madureira Pinto, cuja trajetória vem do GIS, depois ICS. Vocês já 
entrevistaram, aliás.  Ou seja, o professor Teixeira Fernandes quando funda o curso de 
sociologia aqui no Porto pede ajuda ao professor Madureira Pinto, para montar o curso e 
para ter uma aliança dentro da própria universidade.  

C.C. – A outra opção, Coimbra... Não era uma opção.  

J.L. – Eu ganhei um concurso em Coimbra, para assistente estagiário, também. Concorri, 
fiz questão de concorrer. Não era uma opção, por duas razões. Toda a minha vida estava 
centrada, do ponto de vista familiar, no Porto, e a minha família precisava de mim. E, em 
segundo lugar, Coimbra – e nós, na altura, vivíamos isso com mais intensidade, a meu ver, 
com demasiada intensidade – por via da própria socialização institucional, Coimbra era 
tida como um outro paradigma. 

C.C. – Outro?  

J.L. – Paradigma. Um outro modo, se quisermos, de fazer sociologia. Isto é, um modo de 
fazer sociologia que se afastava dos cânones do racionalismo bem temperado, que se 
afastava dos cânones... neopositivistas, no que isso tem de bom e mau, de separação entre o 
sábio e o político, entre o cientista político à la Weber, e devido ao perfil, digamos ao 
perfil altamente polêmico do Boaventura de Souza Santos na sociologia portuguesa. Isto 
é...  

C.C. – O professor Madureira Pinto chamou de populismo epistemológico...  

J.L. – Exatamente. Exatamente. A idéia de que Coimbra, na altura, muito dominada pela 
figura carismática. Correspondia, no fundo, àquele obstáculo epistemológico, que 
Bourdieu fala no Le Métier, que é o social profeta. De alguma maneira, o Boaventura era 
muito equiparado a isso. Com muitas razões, eu acho que razões... há razões válidas para 
isso. Acho que Boaventura tentou exercer uma hegemonia no campo intelectual da 
sociologia portuguesa, no campo científico, que nunca conseguiu exercer; com isso, as 
tensões foram muitas. Acho que ele próprio, pelas suas características tribunícias e por 
uma certa ligação ambígua ao poder, porque suas posições, geralmente, estão mais à 
esquerda do que... as suas posições científicas, geralmente, estão mais à esquerda do que as 
suas posições de apoios no campo político e na inserção de redes de apoios institucionais;  
mas também, injustamente, eu acho que houve uma diabolização e uma caricaturização 
excessiva do Boaventura. Porque se nós formos ler o Boaventura, reconhecendo esse lado 
de... esse perfil messiânico, vamos encontrar alguma coerência e vamos encontrar 
produção científica original sobre a sociedade portuguesa. A forma como ele estuda o 
Estado, a sociedade providência, o Estado em sociedade providência, em Portugal, a meu 
ver é seminal, a forma como ele estuda, também, alguns movimentos sociais e alguma 
lógica de coexistência pré-moderna e moderna e pós-moderna, em Portugal, são muito 
interessantes e produziu pesquisa empírica muito válida, nomeadamente na área da justiça, 
portanto... Só que na altura, enquanto jovem, estava muito... eu não tinha os mecanismos 
suficientes para essa distanciação. Ou seja, a interiorização de uma distância forte em 
relação a Coimbra, a necessidade, aqui, de apoiar a família e o fato de estar profundamente 



Transcrição                                                                                           
 

 9 

socializado dentro desta instituição, a nível até afetivo, fez com que não hesitasse um só 
segundo, quando, também, ganhei aqui o concurso. Portanto... aliás, porque em Coimbra, 
queriam que eu ficasse lá a viver. Eles percebiam que havia necessidade de manter as 
pessoas com certo controle...  

C.C. – Socialização (solidária) mas...  

J.L. – Muito intensiva. E eu, isso, também não queria, de forma nenhuma.  

C.C. – Agora o mestrado no ICS... o ISCTE6 não era...  

J.L. – Muito ligado ao ISCTE na altura.  

C.C. – São muito próximos também.  

J.L. – Hoje não. Hoje, são fortemente rivais. E, hoje, eu creio que não há sequer... 
Enquanto que na altura o paradigma epistemológico mais vasto, bachelardiano, bourdiano 
se quisermos, dominava, aqui no Porto, dominava no ICS e no ISCTE, sendo que ICS e 
ISCTE ainda eram um só de alguma maneira, já com existência jurídica própria e tal, mas 
o corpo docente confundia-se muito. A sociologia, na altura, tinha, no ICS, um peso 
fortíssimo, hegemônico. Hoje não tem. Hoje o ICS é dominado pela história e pela ciência 
política.  

H.B. – Ciência política mais.  

J.L. – Sim, sim. E mesmo em termos de posições no campo...  

C.C. – O ICS.  

J.L. – O ICS. É dominado pela ciência política, dominado pela história, por uma história 
que, inclusivamente, é uma história conservadora, muito... muito... que faz um certo 
revisionismo – (eles vão ficar furiosos) mas faz um certo revisionismo histórico, mesmo no 
que diz respeito à ditadura, e que tem tido, no campo... naquela confluência entre o campo 
científico e a esfera pública, tem tido posições cada vez mais à direita. Coisa que na altura 
não acontecia.  

C.C. – Na ciência política.  

J.L. – Na ciência política particularmente. E na história também, na historiografia também. 
Ou seja, são... Por exemplo, na historiografia, estão lá concentrados os historiadores que... 
Isto tudo é muito polêmico, nem me compete a mim discuti-lo. Mas estão lá concentrados 
os historiadores que dizem que a ditadura não foi fascista, quando muito teve laivos de 
fascismo, e que foi até uma ditadura branda. E inclusivamente comparam-se indicadores de 
tortura, de assassinatos, etc.. No campo da ciência política, estão lá muitos dos que 
matematizam a ciência política, quantificam a ciência política, têm um olhar positivista, aí 
sim, sobre a própria ciência política e vêem tudo como um jogo de atores. E isso mudou 
muito o paradigma inicial do Adérito Sedas Nunes, que tinha prolongamento no João 
Ferreira de Almeida, na Ana Nunes de Almeida, e tinha uma grande ligação também ao 
ISCTE. Portanto, o ISCTE e o ICS, hoje, estão totalmente separados.  

                                                
6 Instituto Universitário de Lisboa. 
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C.C. – O ISCTE hoje em dia, qual seria a área de mais?...  

J.L. – A historia. A filosofia. Perdão. A sociologia continua a ser uma área preponderante; 
mas, hoje, já há também uma clivagem forte, no ISCTE, entre a sociologia e a gestão, e as 
ciências empresariais. Que tem vindo a modificar o perfil do ISCTE. No sentido de ser 
uma escola mais virada para o management, para... mais... Ou seja, por vezes, entre as 
políticas públicas, que é o que os nossos amigos sociólogos do ISCTE tentam defender, e o 
lado gerencial há uma tensão clara. Isso nota-se. E nota-se que, hoje, o ISCTE vive uma 
encruzilhada, nesse sentido.   

C.C. – Aproveitando esse mapeamento. A antropologia como ficaria no ICS e ISCTE?  

J.L. – Antropologia é quase inexistente em Portugal.  

C.C. – E a ciência política tem uma institucionalização mais tardia.  

J.L. – É, tem, mais tardia. Mas em ascenso. Porque a ciência política, em Portugal, está 
fortemente ligada ao panorama midiático, aos comentários midiáticos, que geralmente se 
reduzem a mera... a mera análise das táticas do dia a dia dos atores políticos. Ou seja, é um 
comentário político muito pobre, cheio de preconceitos, e na maior parte dos casos, o que 
mais... quer dizer, o salto que eles muitas vezes dão em termos científicos é uma 
matematização de modelos, de análises de comportamentos atuais.  

C.C. – E a antropologia tem uma posição...  

J.L. – Claramente subalterna, quase inexistente. Tirando a antropologia do ISCTE e alguns 
antropólogos, que não chegam sequer a ser um grupo, no CEAS, em Coimbra, a 
antropologia, em Portugal, não existe, infelizmente. Eu acho que a melhor antropologia, 
em Portugal, neste momento, é feita por sociólogos como Antonio Firmino da Costa, como 
o Madureira Pinto, como... 

C.C. – É engraçado que a antropologia brasileira... o Gilberto Velho quando veio, o 
António Firmino da Costa que é principal.  

J.L. – Sem dúvida. Para mim, a tese do Antonio, Sociedade de bairro, é um exemplo de 
sociólogo etnógrafo. Dizer o que... Fazer ali uma distinção... Os quadros teóricos, 
eventualmente, puxam mais para a sociologia, puxam; mas todo o trabalho de pesquisa de 
terreno é antropológico.  

H.B. – Eu queria fazer um comentário e te ouvir. Porque nós temos, claramente, grupos, 
que estão mais na origem da sociologia, que se confundiu muito com o momento político 
fundamental, em Portugal, de 70. A sua geração já pega isso com um mapa razoavelmente 
feito...  

C.C. – Sedimentado.  

J.L. – Já. Já.  

H.B.– Já estão com um processo de institucionalização. Então, é quase que inevitável que 
os perfis, as escolhas e as preferências dêem suas marcas institucionais.  

J.L. – Sem dúvida.  
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H.B. – Então, esse mapa, por exemplo, a sua geração tinha essa clareza com relação a 
Coimbra?  

J.L. – Tinha.  

H.B. – E o quadro daquele momento é diferente de agora?  

J.L. – É, é diferente. Ou seja, a minha geração, apesar de ter sido institucionalmente 
socializada, no sentido desses marcadores muito fortes, fez muitas transgressões já, muitos 
trânsitos.  Eu acho que sou exemplo disso. Estou numa rede de estudos urbanos, com o 
Carlos Fortuna, o Claudino Ferreira, o Paulo Abreu, o Paulo Peixoto, de Coimbra, vou 
amiúde a Coimbra argüir doutoramentos, provas de doutoramentos ligados à própria 
equipe do Boaventura,  e tenho uma enorme ligação, que é a maior ligação, com o ISCTE e 
com o grupo do ISCTE, do Antonio Firmino da Costa,  Fernando Luiz Machado, do Rui 
Pena Pires, e daquelas pessoas que já, muitas delas, não estão no ativo – João Ferreira de 
Almeida, Maria de Lourdes Lima dos Santos... Mas, enfim, no ativo, em particular, o 
Antonio, o Fernando, o Rui Pena Pires e muitos jovens doutorandos que entretanto tenham 
vindo a surgir e que nós orientamos e com quem partilhamos publicações, projetos. Há um 
trânsito muito grande. A minha geração já começou a fazer esses trânsitos, já começou a 
superar essas fronteiras, mas com limites. Por exemplo, se eu, a Coimbra, vou fazer parte 
de júris e se estou numa rede internacional Portugal – Brasil de estudos urbanos, no 
entanto, já não compartilho projetos de pesquisa. Não acontece. Não há como acontecer. 
(ri) É um feixe de múltiplas variáveis e contextuais. Por exemplo, com o ISCTE, sim, 
temos projetos de curso de doutoramento em conjunto, trocamos orientandos, co-
orientamos, temos projetos em conjunto. Ou seja, eu já faço trânsitos, transgressões, no 
sentido de atravessamentos, (a palavra transgressão, etimologicamente, é atravessar-se, 
significa atravessar), e ainda bem que eu faço, porque acho que, da parte dos fundadores, 
houve um extremar de posições, que criaram guetos e que criaram dificuldades de 
comunicação, que a meu ver prejudicam a sociologia portuguesa. Mas é evidente que há 
afinidades eletivas. Elas não deixam de haver. Isto é, se me perguntarem, do ponto de vista 
científico, do ponto de vista epistemológico, do ponto de vista mais operativo até das 
multipologias, da forma como a pesquisa empírica é feita, eu estou mais próximo, eu estou 
mais próximo, claro, do ISCTE, do CIES-ISCTE, e ainda de alguns colegas meus do ICS. 
É esse o meu quadro teórico, meu manancial epistemológico, sim. Mas faço esses trânsitos. 
E eu acho que eles têm que ser feitos. Convidar para conferências toda a gente. Citar a toda 
a gente. Isso tem que ser. Essa abertura tem que ser feita. E acho que houve, da parte dos 
fundadores, implícita ou explicitamente, alguma tendência para reproduziram, nos seus 
respectivos herdeiros, essas fronteiras. E isso é um aspecto que eu considero negativo.  

C.C. – Voltando um pouco à sua formação, sua pós-graduação. O seu mestrado terminou 
em 95 e foi logo publicado depois, o Tristes Escolas. Podia falar um pouco dessa pesquisa 
e da entrada nessa área de sociologia da educação, cultura?  

J.L. – Eu tinha feito uma... Na altura existia. Chamava-se... Não tinha esse nome oficial, 
mas chamava-se, pomposamente, de tese de licenciatura. Porque a licenciatura eram cinco 
anos. E o último ano era só um trabalho de pesquisa. Reparem bem como as coisas 
mudaram. Agora, a licenciatura, o primeiro ciclo são três anos, o mestrado são dois. E as 
teses de mestrado têm sempre uma dimensão bem menor do que as teses de licenciatura 
tinham na altura. Eu fiz um trabalho – muito ingênuo, num... enfim, no tempo que era – 
sobre a relação entre animação cultural, formação de públicos e escola, sistema de ensino. 
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Ao entrar no ICS, no mestrado, a pessoa que me foi apresentada como orientadora foi a 
Maria de Lourdes Lima dos Santos, que era alguém que estava revolucionando a sociologia 
da cultura em Portugal, nomeadamente, em dois sentidos: mostrando como o modelo 
hierarquizado de cultura, alta cultura, cultura de massas e cultura popular tinha trânsitos, 
tinha mecanismos de hibridação e de sincretização, mostrando como as práticas culturais 
eram mais – apesar das profundas desigualdades a que estavam marcadas, e as 
desigualdades face à cultura erudita eram aí as mais vigentes –, elas próprias, essas 
práticas, eram mais ecléticas do que pensávamos, e, em particular, o modelo bourdiano, de 
homologia rígida, entre sistema de posições sociais, sistema de disposições e sistema de 
tomada de posições, era um modelo que não deixava margem para interstícios, brechas, 
transformações, ressocializações, etc.. A Maria de Lourdes foi essencial para me abrir os 
olhos em relação a isso. E, então, eu decidi estudar algo que fazia a confluência entre três 
campos de sociologias especializadas: a sociologia da juventude, as culturas juvenis; a 
sociologia da educação, a escola; e a sociologia da cultura, as práticas culturais dos 
estudantes. Portanto, estudar o estudante como jovens, isto é, alguém que tem papéis 
sociais múltiplos, não é só estudante, é um jovem, o projeto escolar vai além, muito além... 
ou melhor, o projeto estudantil vai muito além da componente escolar, portanto entrei 
imenso na parte das culturas juvenis e tentei perceber como é que estas culturas juvenis 
dialogavam com a cultura escolar, e como é que, então, se poderiam mapear as práticas 
culturais dos jovens. O resultado foi uma crítica, talvez demasiado radical, à forma como 
os estudantes desinvestiam na escola. Isto é, para eles, o sentido, a relação, o fazer 
sociedade estava claramente fora da escola. Eu chamei-lhe a isso um movimento 
generalizado de recusa da escola. Mais tarde, eu percebi, ao rever os meus dados e ao 
dialogar com outro sociólogo de outra geração, de quem sou muito amigo e com quem 
tenho trabalhado muito, Pedro Abrantes, que escreveu um livro chamado Sentidos da 
Escola, eu...  

C.C. – Pedro?  

J.L. – Pedro Abrantes. Foi orientado também por Antonio Firmino da Costa. O Pedro 
Abrantes dialoga muito, nesse livro, com o meu livro e diz, a certa altura, que “não é bem 
um sentimento generalizado a recusa da escola, é mais o conjunto de modos de relação 
com a escola, em que predomina – diz ele – uma visão distanciada.” Eu acho que ele tem 
toda a razão. Ou seja, eu acho que, na altura, me deixei entusiasmar pela descoberta, 
relativamente nova em Portugal, desta dissociação entre culturas juvenis e cultura escolar. 
Porque geralmente, os estudos eram feitos sempre com base no modelo bourdiano do 
acesso escolar dos desfavorecidos, nunca entrando com as variáveis das culturas juvenis. 
Eu entrei com essas variáveis e descobri, então, que os tempos letivos, as aulas eram 
consideradas pelos alunos uma verdadeira seca, como eles diziam, que os colegas eram, na 
maior parte dos casos, pessoas impostas, por isso, não há interação, não eram amigos. Ou 
seja, entrei também pela via da sociologia da amizade. E que o desinvestimento escolar era 
fortíssimo; mais ainda, de que as sociabilidades escolares eram fortemente territorializadas, 
tribalizadas e faziam mesmo uma espécie de apartheid escolar. Foi das coisas que mais me 
marcou, isto é, forma como os grupos sociais encontravam formas, encontravam 
modalidades mediatas, não imediatas, mediatas de se reproduzirem. Quando, por exemplo, 
uma jovem, uma moça de um grupo social favorecido, que ocupava, de uma dada escola, a 
passarela mais visível, a passarela onde ela exibia as marcas, os tênis de marca, a roupa de 
marca – na altura, telemóveis não havia (celular), quando ela utilizava essa passarela; mas 
ela seria imediatamente expulsa, estigmatizada, ostracizada e sujeita até a carreira de 
desvio imposta se, porventura, alguma vez ousasse transar, como vocês dizem, ou seja, ter 
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algum tipo de relacionamento afetivo e sexual com um jovem que ocupava um outro 
território da escola, geralmente ligado ao pavilhão ginásio desportivo, que era oriundo das 
classes populares. Havia ali um duplo efeito, classe e de gênero. Se fosse um rapaz das 
classes favorecidas a transar com uma rapariga... moça, moça das classes desfavorecidas a 
coisa seria sancionada mas passava. Se fosse uma menina... Ou seja, eu percebi 
mecanismos, que nunca tinham sido estudados pela sociologia portuguesa, de reprodução 
social, sim, mas através de outras variadas, que não aquelas que estavam necessariamente 
presentes no quadro bourdiano da relação entre cultura escolar e habitus privados. E, na 
altura, deixei-me entusiasmar muito por isso. E, portanto, achei que a instituição escolar, 
com base nos dados, pois, fiz uma interpretação de diabolização, de alguma forma, da 
instituição escolar e dos modos de relação com a instituição escolar. Pior do que isso. Eu 
não considerei devidamente a pluralidade de modos de relação. É essa a questão.  

C.C. – Mas para escapar dessa interpretação mais rigorosamente à la Bourdieu, que outros 
autores ( consultou  )? 

J.L. – Eu fiz um... O meu mapa teórico, o meu modelo teórico, na altura, cruzava 
Bourdieu, Giddens e Goffman. Ou seja, eu tentava matizar o Bourdieu com...penso que a 
reflexividade e a agência...e a consciência prática que tem em Giddens, porque eu acho que 
a consciência prática em Giddens é bem mais reflexiva do que o saber prático, o sentido 
prático do Bourdieu; mas, obviamente, pegava também todas as questões bourdianas da 
socialização e da constituição do habitus, e depois pegava fortemente em  Goffman, para 
analisar a questão dos quadros de interação.  

H.B. – É o que também faz o (inaudível) hoje.  

J.L. – E que faz o (inaudível) hoje, exatamente. Eu, na altura, não tinha lido (inaudível). Eu 
publiquei isto em 96. 

H.B. – Mas fez uma volta (         )  

J.L. – Fiz uma volta. Algo semelhante. Porque ao estudar práticas sociais territorializadas e 
ao estudar regionalização... Quem me chamou muito a atenção para isto, curiosamente, foi 
o geógrafo, o João Ferrão, que me disse: “vocês, na geografia, têm uma leitura pobre... 
vocês, na sociologia, têm uma leitura pobre da geografia”. Então ele indicou-me dois 
autores fundamentais, o Harvey e o Soja, Edward Soja, que para mim foram fundamentais. 
Isto é, pegando depois no Giddens, que por sua vez pegava no (inaudível)), e pegava 
também numa leitura, no fundo, uma crítica do Goffman, na questão da regionalização do 
comportamento, ou seja, fachadas e bastidores, frontstage e backstage, e dizia que... 
atenção... (o Giddens já dizia isso) que as fachadas, muitas vezes, têm, lá no seu próprio 
interior, também bastidores; e atenção, que nos bastidores há também fachadas. É preciso 
complexificar este tipo de mapeamento. Eu fiz isso para os quadros de interação das 
escolas. Ou seja, encontrar regiões internamente diferenciadas e misturar um pouco esta 
lógica do bastidor e da fachada, mostrar que bastidores e fachadas se podem interceptar de 
forma muito mais fina do que propriamente estaria... Portanto. Eu aí, sem o saber 
explicitamente... sem o saber explicitamente, não é verdade. Eu, nesse livro que está aí, 
posso mostrar-vos depois, eu falo da necessidade de um... Vamos ver se eu me lembro do 
termo. Ele tem sido repegado. De uma heterodoxia controlada. O que eu hoje, visto à 
distância, é, claramente, uma forma de eu me distanciar da socialização científica que tive, 
sem romper com ela. Ou seja, é uma forma de eu estabelecer um compromisso. Que tem 
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tudo a ver com minhas inserções institucionais também. E tem tudo a ver com meus 
grandes mestres. Porque se, por exemplo, a Maria de Lourdes Lima dos Santos foi minha 
orientação, o meu mestre, em termos científicos, foi claramente o Madureira Pinto, que, 
mais tarde, orientou meu doutoramento. Mas já aí, mas já aí eu estou a distanciar. Quer 
dizer, a fazer o modelo triangular. Apesar do Madureira Pinto sempre ter sido um dos 
bourdianos que mais importância deu às dimensões interacionistas. Aliás, ele cria um 
conceito – muito, muito, muito, que eu acho que é muito heurístico, e pouco utilizado, que 
é o conceito inter-habitus, ou seja, de como a intersubjetividade deve ser incluída na teoria 
do habitus, e que, a meu ver, podia ser levado bem mais à frente do que ele até levou. Ele 
não leva, porque é ele bourdiano e é  fielmente bourdiano. Mas eu acho que é um avanço, é 
um aprofundamento extraordinário, dentro da teoria bourdiana. Ou seja, eu aí também tive 
o estímulo do Madureira Pinto para investir no interacionista, em particular no Goffman. 
Ele gosta muito do Goffman. Portanto. Mas é um compromisso que eu tenho, claramente, é 
abrir já o quadro teórico que lidei, com complexificante... Repara bem. Heterodoxia 
controlada. Eu digo: eu busco. Eu não quero originalidade a todo custo. Eu digo isso a 
alguns. Mas eu quero fazer algumas interseções. Eu quero abrir modelos teóricos, eu quero 
hipóteses teóricas mais operativas, eu quero, no fundo... Isso é que eu já não o dizia. Mas 
acho que estava implícito. Eu quero de alguma maneira atenuar a componente militar, que 
está presente no conceito do Madureira Pinto e do João Ferreira de Almeida, de função do 
comando da teoria. Não é querer a grounded theory, mas é dizer que a função do comando 
da teoria nos pode levar a reificar, ainda que seja contrário ao propósito dos autores, que, 
claramente, vão beber ao Bachelar e ao Bourdieu, mas pode nos levar a reificar demasiado 
as teorias pré-existentes. Ou seja, a função do comando da teoria, se levada demasiado a 
eito, pode impedir-nos de desafiarmos, de questionarmos, sim. Ou seja, leva-nos a 
construir hipóteses teóricas, na maior parte dos casos, destinadas a serem confirmadas, 
preguiçosas, pouco audazes, pouco transformadoras dos quadros teóricos. Ou seja, pouco 
heurísticas, pouco instigadoras da pesquisa empírica.  

C.C. – A passagem do seu mestrado para o doutoramento foi quase automática.  

J.L. – Foi automática. Portanto, fiz o meu doutoramento em três anos e meio, que na 
altura....  

C.C. – E por que a opção de fazer com Madureira Pinto?  

J.L. – Por isso, porque Madureira Pinto foi meu professor aqui na faculdade, uma 
referência da sociologia, tornou-se, entretanto, um amigo, com quem eu dialogava muito, 
que tinha comigo conversas muito, muito, muito aliciantes, além que conversava seguindo 
muito a maiêutica socrática, nos levava...  

C.C. – Mas não se colocou a opção de continuar com a mesma orientadora?  

J.L. – Eu achei interessante mudar de orientador. Assim como achei interessante viajar 
entre instituições. O que eu, verdadeiramente, gostaria é de ter feito um doutoramento fora 
do país. Mas, mais uma vez, razões familiares não me permitiam isso. 

C.C. – Fora do país onde?  

J.L. – Em França. Na altura, França, claramente. Sim, claramente, França. Provavelmente 
gostaria de ter ido para o Colégio de França, provável, muito provavelmente. E não 
consegui. E houve constrangimentos familiares aí, que pesaram também. Tive a sorte de 
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ter... aqui, parece uma bolsa – hoje já não existe – ou seja, estive três anos sem dar aulas, 
foi contratada uma pessoa para me substituir, que depois entrou para os quadros, que foi 
Eduardo. Mas interessante, nesses três anos, para além do doutoramento, fiz algumas 
outras coisas. Por exemplo, participar com a professora Maria de Lourdes Lima dos Santos 
na fundação do observatório das atividades culturais, em Lisboa. Ou seja, eu passava três 
dias em Lisboa, depois vinha para o Porto, para também prestar apoio à família, e, isto 
tudo, ainda fiz o doutoramento. Portanto, foram uns anos loucos, em que eu acho que bebi 
muito... obviamente, ser jovem... porque não me estou de maneira nenhuma a ver, hoje, 
conseguir fazer isso. (rindo) Não. A parte final, isolei-me. A parte final dos seis últimos 
meses, tive a sorte de ter uma amiga que tinha uns pais generosos que me emprestaram 
uma casa na praia, onde eu me isolei e onde passei seis meses a escrever, depois de já ter a 
informação toda tratada. (rindo)  

C.C. – Feito o doutoramento, o senhor continua a carreira de professor aqui, no Porto, nos 
vários níveis.  Mas eu queria ouvi-lo, a partir das mudanças, a parte de Bolonha, 
justamente, que é a formação nova, que agora está a formar pessoas nesse novo quadro; 
que diminuiu o tempo de licenciatura e mestrado, que era antes a licenciatura. No Brasil, 
não passamos por processo similar. Reduziu-se o mestrado, claramente, mas ainda, 
tradicionalmente, são quatro anos de bacharelado, que chamam geralmente, mais do que 
licenciatura, dois de mestrado e quatro de doutorado. Como é que essa mudança se opera e 
como é que isso impacta a formação, antes e depois de Bolonha, do doutor. O que é um 
doutor antes e depois de Bolonha.  

J.L. – Não é linear. Por exemplo, eu não acho que o nível tenha descido. Muitas críticas a 
Bolonha, são críticas de pendor elitista, ou seja, consideram que o nível decresceu: três 
anos é muito pouco, ou cinco, com mestrado, é muito pouco, os nossos alunos estão cada 
vez piores, sabem cada vez menos. Não é verdade. Eu tenho estado presente. É um defeito 
meu. Digo sim, sempre. Vocês estão vendo estas teses, são tudo teses para argüir. Eu faço 
parte de inúmeros júris de doutoramento. Porque é uma forma... Como eu tenho também, 
na verdade, pouco tempo, quer dizer, hoje, tenho pouco tempo para ler, (podemos falar 
sobre isso) isto obriga-me a estar atualizado. Ou seja, obriga-me a ler. Muita gente me 
pergunta, mas por que vais fazer essas viagens todas a Lisboa? Por que vais sempre a 
Coimbra, por que vais a Braga? Por que te cansas nisso tudo? Em júri, às vezes, todas as 
semanas, tens prova?  Porque é a única forma que eu tenho de me obrigar a ler o que de 
novo se vai fazendo, a renovar repertórios e a debater e a dialogar com colegas, porque não 
temos, hoje, espaço para isso. Ou seja, a individualização das carreiras, a burocratização 
das ditas, a ótica institucionária destroem aquilo que deveria ser, de facto, comunidades 
científicas. Ou seja, comunidades que se encontram, que são intersubjetivas, de controle 
cruzado, crítico, de construção partilhada de uma reflexividade. Isso incomoda-me muito. 
Então, é uma forma que eu tenho. E o que é que acontece? Eu não vejo que estas teses 
sejam piores.  

C.C. – Mas aproveitando essa sua deixa, estou lembrando aqui um texto famoso do Wright 
Mills, a sociologia como artesanato intelectual, como o exercitar da imaginação 
sociológica pressupõe esse trabalho de cruzar coisas, na verdade, um certo tempo de 
dedicação, e ele é muito contrário à lógica produtivista, vamos usar essa palavra. Como é 
possível isso? Uma pergunta até que, também, nos vemos nós. Essa falta de tempo. Todos 
reclamam muito. Os alunos reclamam da falta de tempo, os professores, da falta de tempo, 
nós, da falta de tempo, e....  
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J.L. – Mas aí há outras dimensões em relação aos alunos, com certeza.   

[FIM DO ARQUIVO 01] 
 

C.C. – Bom. Voltando aqui ao nosso dilema como pesquisadores.  

J.L. – Essa questão do artesanato de idéias, se olharmos para os estudantes, apesar de tudo, 
há alguns aspectos que jogam a favor deles, porque eles têm menos carga horária e têm 
uma maior componente de estudo autônomo, que, entre outras coisas, se concretiza naquilo 
a que nós chamamos as orientações tutoriais. Supostamente, uma orientação tutorial 
deveria ser algo pessoal entre um tutor e um aluno. Como temos muitos alunos, não é 
possível. Fazemos grupos.    

H.B. – O que é bom.  

J.L. – Que é bom, porque também cria grupos, que criam outra dinâmica, mais partilhada. 

H.B. – Portugal está melhor que o Brasil. O Brasil não tem isso.  

J.L. – Não tem essa... Nós temos.  

H.B. – Não. A carga horária é avassaladora.  

J.L. – E os alunos brasileiros, e eu tenho muitos, está na minha opção sociologia da cultura, 
tenho vinte alunos brasileiros de diferentes estados, eles apreciam imenso as aulas tutoriais. 
São aulas em que eu peço, tragam-me uma música ou um vídeo ou uma fotografia, fazendo 
um grande apelo à sociologia visual e aos métodos visuais, tragam-me uma música ou um 
vídeo, uma fotografia relacionado com a matéria. E não repitam o que eu disse aqui. Eu 
não quero que venham cá repetir a matéria. Quero que, a partir daqui, construam um 
discurso, obviamente relacionado com o tema, mas onde vocês possam fazer pontes com 
outras realidades e outros conteúdos. E tem resultado muito. Ou seja, os alunos têm mais 
tempo, apesar de tudo, para ler, têm mais tempo para cruzar matérias, têm mais tempo para 
exploração autônoma de conteúdos. É verdade que existe hoje, mas isso sempre existiu, 
não parece que haja grande mudança, uma forte tendência para os alunos lerem o 
mainstream;  isto é, agora já não tiram xérox, agora fazem pdf de livros, arruínam as 
editoras (ri) e os autores, mas... e partilham no Facebook os pdfs. Mas isso já acontecia 
antes. Eu aí não tenho discurso catastrofista. É a mesma coisa. Noto que eles são mais 
capazes de ter competências interdisciplinares, noto, sim, que se só tiverem três anos de 
sociologia e depois fizerem um mestrado em outra área, a sociologia será sempre, para 
eles, um conjunto de referências úteis em determinados contextos mas que nunca serão 
preponderantes. Ou seja, eu... Aí vem uma crítica. Eu não chamaria jamais sociólogos a 
quem tem, apenas, três anos de formação em sociologia, ou seja, completou o primeiro 
ciclo em sociologia. Se eles forem para jornalismo, como é o caso da minha mulher, que 
fez três anos de sociologia depois foi para jornalismo – é jornalista. Chamar sociólogo, eu 
acho que é uma deturpação, usurpação. Acho que a nível do mestrado e do doutoramento, 
os tempos são suficientes. No nível do doutoramento particularmente, com o fim da tese de 
estado, ganhou-se algo, que a meu ver é muito importante: não é preciso fazer aquela 
revisão repetitiva, exaustiva do estado da arte. Há questões que não (costumam) mostrar, 
desde os teóricos fundadores, desde a trilogia Marx, Weber, Durkheim, que sabiam tudo 
que esses autores tinha dito sobre seu objeto de estudo, passando depois por todas as 
correntes, a sociologia compreensiva, a sociologia estruturalista, a sociologia pós-
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estruturalista, as cambiantes do marxismo até chegarmos à etnologia. Pelo amor de... Não é 
preciso. Isso se adquiri. Portanto, as teses têm quadros teóricos mais resumidos mas 
densos, às vezes, às vezes, pecam por déficit de reflexividade metodológica, ou seja, déficit 
de reflexividade sobre as relações sociais (inaudível) – isso noto, noto que há, talvez, 
algum prejuízo aí, ou seja, vão embalados, e tentam também, depois, fazer uma reflexão 
metodológica em duas ou três páginas – mas noto que as pesquisas empíricas são muito 
originais, continuam a ser muito originais, muito desafiantes do ponto de vista intelectual, 
muito, e mais inovadoras até. Portanto, eu acho que há aqui um balanço, que não é linear. 
Acho que o balanço foi pior para os professores do que para os alunos, porque tornou-os 
professores...  

C.C. – Mas após o doutorado, qual é o espaço possível para investigação original?  

J.L. – É muito pouco, é muito pouco. Tanto mais que a hipótese de nós termos projetos 
financiados é cada vez mais escassa, dados os constrangimentos orçamentários, à situação 
de exceção em que nós vivemos. Verdadeiramente, não somos hoje um país soberano. O 
que acontece é que eu posso ter excelente em um projeto, ele não é aprovado. A FCT teve 
que criar um outro nível, que se chama outstanding. Ou seja, é um projeto com muito bom 
conceito, não tem viabilidade econômica. Tem que ser outstanding. E cada vez há menos, 
com o retraimento dos consumos intermédios dos ministérios. Ou seja, os que poderiam, 
dentro de uma lógica de políticas públicas, encomendar estudos. Com todos os problemas 
das encomendas, já sabemos. Existem apenas as fontes FCT ou as fontes dos privados. O 
que é que acontece? Tanto a nível dos privados como a nível da FCT há uma formatação 
claramente estandardizada.  É quase um pleonasmo, formatação estandardizada. Mas há 
um direcionamento para que façamos investigação de uma certa forma, que é aquela. E que 
é, na maior parte dos casos, pouca amiga da investigação fundamental. Que é demasiada 
amiga dos temas originais a todo custo, que é demasiada amiga das modas científicas; e 
mais uma vez, o que é que nós podemos fazer nesse contexto? Compromissos. Claro, 
compromissos. Eu faço parte, hoje, de uma equipe, eu cai num projeto, os tais projetos 
outstandig, que é sobre brain drain (fuga de cérebros). Esse projeto sobre fuga de cérebros, 
claramente, cabe na agenda política midiática, e eu acho que foi aprovado por causa disso. 
Não só por causa disso, obviamente. Há mérito nosso. Mas também por causa disso. Cabe-
nos a nós agora, evidentemente, dentro dos constrangimentos democráticos, fazer uma 
pesquisa que não renegue aquilo que é essencial do patrimônio da sociologia. Ou seja, 
reflexividade, ecletismo metodológico, interpretação crítica dos dados, tempo, rigor, tudo 
isso.  

H.B. – João, você está fazendo um cenário de um campo de conhecimento que se estendeu. 
Isso é o resultado do sucesso das ciências sociais.  

J.L. – É. E da sociologia em Portugal, em particular.  

H.B. – Sim, sim. E talvez tenhamos que rever o que se esperar de um sociólogo. Talvez ele 
tenha que ter mais flexibilidade para atuar em campos distintos.  

J.L. – Eu concordo com isso. Eu brinco e digo que tal como existe o homem plural que o 
Lahire propõe, o sociólogo também é um sujeito plural, e por isso mesmo, move-se...  

C.C. – António Firmino tem uma pesquisa sobre isso. Ah. Mas aí seria sociólogo 
trabalhando em muitas coisas, que não são consideradas sociologia, mas...  
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J.L. – Sim, sim. Eu só tenho uma pequena divergência com Antonio, nesse aspecto. Que eu 
acho que o escopo central devia ser mais solidificado. Eu acho que três anos é pouco. Eu 
acho que o primeiro ciclo, deveriam ser quatro anos. No resto eu concordo inteiramente. 
Agora a questão toda é: num modelo em que a formatação dos projetos que são 
financiados, apoiados, etc., é muitas vezes regime e claramente instrumental, nós temos 
que evitar duas, a meu ver, duas situações. A situação de fugir para as ilhas encantadas, 
como diria o Carlos Drummond de Andrade, a dizer que não se é deste mundo, portanto, 
eu só faço pesquisa pura e não me deixo contaminar; ou então... ou outra situação, que é a 
da rendição às demandas. Eu acho que nós devemos ser inteligentes e fazermos os tais 
compromissos de trabalho, que são compromissos em que, aceitando as regras do jogo, 
procuraremos todas as ocasiões para subvertê-las. Isto é, procuraremos todas as ocasiões 
para continuar a fazer o artesanato de idéias, para continuar a discutir crítica e 
reflexivamente, para continuar a de supetão, muitas vezes, impor temáticas, metodologias, 
que até nem estavam previstas no programa original, para testarmos, para experimentarmos 
e para fazermos... Agora é mais difícil e, principalmente, é mais desgastante. É mais 
desgastante.  

C.C. – Nesse cenário, sem querer ser catastrofista de forma alguma, se pensar em termos 
geracionais – as aspas necessárias –, nós entrevistamos essa geração que viveu a revolução 
e a criação das coisas, e foi fazer o doutorado mais tardiamente. Enfim, conquistando 
territórios. Outra geração, a sua, que já pegou o sistema estruturado mas que pôde ser 
professor, com emprego fixo, regular, estável, novo, vamos dizer assim. E a geração atual, 
que não tem oportunidades, vagas, no máximo, ser bolseiro seis anos, quer dizer, o 
máximo, ou trabalhar em projetos precários e tal. Novamente, sem tentar ser apocalíptico. 
Como será possível, sem ter essa experiência do emprego, que bem ou mal dá uma 
segurança, estabilidade, nesse quadro muito mais precário, de fazer a sociologia? Essa é 
uma dúvida.  

J.L. – Mas eu aí sou apocalíptico.  

C.C. – Haverá uma geração perdida, vamos dizer assim.  

J.L. – É uma tragédia. E eu estou a estudá-los, precisamente. Tenho esse tal projeto com 
uma grande equipe e tenho um pequenino projeto, em que eu, basicamente, pago para 
investigar, (ri) porque a Secretaria de Estado... (ri)  

C.C. – Desempregados de longa duração, os bolseiros de longa duração.  

J.L. – Desempregados de longa duração, exatamente. Eu estou a estudar os jovens 
qualificados que escolheram a França como destino. E toda a gente me pergunta: mas por 
que França? Vai muito pouca gente para a França. Porque a França também está em crise. 
Eu escolhi a França porque me permito comparar com as velhas vagas de emigração. Nós 
temos um milhão e meio de portugueses em França. Eu tenho tido dificuldade em 
encontrar estes jovens qualificados, tem sido uma pesca a lume, mas tenho os encontrado.   

H.B. – Os portugueses que foram para a França.  

J.L. – Qualificados. Com ensino superior, que vão para a França.  

C.C. – Portugueses fazendo concurso para o Brasil, agora. Suzana Durão acabou de passar 
para a (Cândido Mendes).  



Transcrição                                                                                           
 

 19 

J.L. – Imensos. Têm vários. Isso é tragédia por quê? Por dois motivos. Porque se eu falar 
em termos de economia clássica, é uma perda de capital humano, ou seja, são jovens 
superqualificados que vamos perder, e a meu ver, perder, pode ser perder de forma 
irreversível. É a conclusão que eu começo a chegar, das entrevistas que tenho estado a 
fazer a estes jovens que estão... em França. E em segundo lugar, é uma tragédia por quê? 
Porque estes jovens... É uma tragédia para o cotidiano desses jovens, que vivem da 
intermitência dos projetos, que vivem, muitas vezes, na dependência dos orientadores e de 
quem lhes dá os projetos, e aqui é a lógica, é a dialética do senhor e do escravo. Isto é, se 
ele apanha um orientador... vou utilizar os chavões – aberto, progressista, compreensivo, 
ele poderá crescer como investigador; se ele apanha um orientador autoritário e diretivo, 
ele não vai crescer como investigador, vai ser um tarefeiro, vai fazer tarefas. E...  

C.C. – Fordismo acadêmico.  

J.L. – Fordismo acadêmico, ou seja, ele vive de bolsa em bolsa, de projetos em projetos. 
As bolsas, ainda por cima, não são aumentadas há dez anos, desde a dez anos. E vai 
adiando, vai adiando ter família própria, não tem... 

C.C. – Thaís está fazendo o doutoramento, (ri) num estágio em França. Então ela está... 
(rindo)  

J.L. – O que eu vejo nestes jovens é que é a sociedade providencial que os está a ajudar, a 
família providencial. Só que essa também já está a ficar muito desgastada. Ela já está a 
ficar depauperada. Portanto, não há lugar... Nós não contratamos ninguém aqui há oito, dez 
anos e não vamos poder contratar ninguém tão cedo. Portanto, a única hipótese que nós 
temos... Eu recebo currículos vitae todos os dias, eu recebi pedidos de emprego todos os 
dias, eu recebo imensas pessoas que me dizem: deixe-me trabalhar consigo, professor. Tem 
alguma consideração trabalhar consigo, vai me dar umas inserções no currículo, que 
podem vir a ser úteis. Eu trabalho gratuitamente, eu faço o que professor quiser.  

C.C. – Voluntário. 

J.L. – Voluntário. Isto é horrível. E vejo, depois... Mas é curioso que, apesar de tudo, do 
ponto de vista científico, está a haver um efeito interessante. Enquanto que, por exemplo, 
os precários das artes estão a ter uma atitude de grande consentimento, porque na maior 
parte dos casos, apesar de terem salários baixíssimos, viverem por projetos, viverem na 
maior intermitência e instabilidade, dizem que são artistas e vivem a aura do artista. Ou 
seja, vivem em atmosferas estetizantes, vivem em ambientes cuja interação é muito 
agradável, não têm um patrão presente, é partime, horário flexível, servem à mesa, mas 
vão pintar ou vão fazer uma performance; ou seja, é aquilo a que o Richard Lloyd chama a 
neoboemia. Que no fundo é produção do consentimento. Os jovens cientistas sociais em 
Portugal, estão criando um movimento social, ou seja, são... e isso é bom sinal. É sinal que 
há transferência de disposições da socialização acadêmica para o campo político, estão se 
movimentando, estão sendo muito ativos; têm uma associação, a ABIC, Associação de 
Bolseiros de Investigação Científica, têm posições públicas, fazem pressão, participam nas 
manifestações, que são poucas, mas participam. Portanto, apesar de tudo, eu noto que não 
existe o consentimento que noutras áreas de precarização, igualmente qualificada. Essa é 
minha única esperança. Mas de resto eu acho que é uma tragédia. Tanto mais que... Eu, 
ainda hoje, estava escrevendo um texto para um jornal online e eu chamava-lhe, 
curiosamente, de a tristeza dos que ficam. Porque muitos destes jovens que partem, e eu vi 
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isso com os franceses, partem algo alegremente, vão com o namorado ou com a namorada, 
vão com amigos, lá, arranjam um emprego qualificado e com proteção laboral, portanto é... 
Em França, na área de saúde, um enfermeiro ou fisioterapeuta, rapidamente, arranja 
emprego, porque há falta de fisioterapeuta, e os nossos são muito bem formados, e 
emprego em que fica a ganhar dois mil e quinhentos, três mil euros, em que podem entrar 
para a função pública e, entrando na função pública, no primeiro ano, tem um prêmio – um 
prêmio! – extra de dois mil euros. Têm as companhias low costs, e portanto eles, de quinze 
em quinze, eles vêm a Portugal ou vão os familiares, vão os amigos, comunicam-se por 
Skype todos os dias, portanto... E têm lá um tipo de vida, de lazer inclusivamente, 
cosmopolita, que não podiam já ter aqui, porque já não tinha dinheiro. E não poupam, 
como o antigo imigrante poupava. O antigo imigrante poupava para encher o país de 
remessas, para comprar uma casa, para comprar... para ajudar a família. Estes não fazem 
nada disso. Podem ajudar de vez... a família, podem ajudar de vez em quando, sim. Já está 
a precisar. Mas eles dizem não, nós não vamos regressar. Estão absolutamente cientes de 
que não vão regressar. Então felizes por estarem lá. E, portanto... E o que eu digo é, para 
mim, é a tristeza... é minha tristeza, é a tristeza dos que ficam, isto é, a tristeza de quem vê 
os seus melhores alunos a partir, sem vontade de regressar, e um país que produziu neles 
disposições, o que faz com que eles nem sequer tenham vontade de regressar. Para mim... 
Ou seja, dir-me-ão: mas eles estão felizes. Isso é o mais importante. É. Isso é realmente 
mais importante. Mais importante é que sejam felizes. Mas eu não consigo deixar de ver 
isso em termos do empobrecimento que isso vai trazer à sociologia portuguesa e ao meu 
país. É a tristeza dos que ficam. É, é isso. Estou sendo apocalíptico mesmo, Celso.  

C.C. – Talvez, um dia, tenhamos Jacintos voltando a Tormes, quem sabe, descobrindo que 
aqui é uma maravilha.  

J.L. – Não vejo grande chance. Portugal tem pela frente... A não ser que exista uma rutura, 
Portugal tem pela frente décadas de empobrecimento.  

H.B. – João, você teve uma experiência como deputado. Você pode nos falar um pouco?  

J.L. – Essa experiência como deputado causou-me o maior embaraço no Brasil. Porque, 
apesar de ser deputado, continuei dando aulas gratuitamente, dava as aulas de 
doutoramento, às segundas-feiras, dava aulas. Porque o plenário, em Lisboa, funciona de 
quarta a sextas, com exceção a terça, na assembléia da república, tinha a segunda-feira, a 
maior parte das vezes livre e dava aulas gratuitamente. E portanto continuei em algumas 
redes e fui ao Brasil fazer algumas conferências. E os meus colegas, quando eu lhes dizia 
que era deputado, olhavam para mim com a maior desconfiança. (ri) E portanto...  

H.B. – Nós não estamos em boa fase de olhar bem os deputados.  

J.L. – Passei muitos embaraços aí, por causa disso, por causa do estereótipo do deputado. 
Mas, enfim, tirando isso...  

H.B. – Sim. O que é que te levou?  

J.L. – O fato de eu ter tido sempre uma atividade política. Claramente influenciado pelo 
meu pai, durante toda a minha juventude, eu fui aquilo a que chamam um compagnon de 
route, do Partido Comunista Português. Nunca fui militante, mas participei em listas para a 
câmara municipal, que vocês chamam prefeitura, para a associação dos estudantes, fui 
dirigente associativo, aqui, quatro anos, cheguei a ser durante algum tempo presidente da 
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associação dos estudantes desta faculdade, depois da queda do muro de Berlim afastei-me. 
Cheguei a votar uma vez no Partido Socialista. Mas, perante a entrada do Partido Socialista 
na terceira via, eu voltei à companhia do Partido Comunista. Até surgir um novo partido, 
com o qual eu, inicialmente, tive uma reação de desconfiança. Cheguei a dizer isso numa 
entrevista, que ainda hoje é muito usada pelos meus camaradas, em que eu dizia que era o 
partido das novas pequenas burguesias urbanas. 

C.C. – Qual é o partido?  

J.L. – Bloco de Esquerda. Que resulta de uma recomposição, se quisermos, das extremas 
esquerdas. Ou seja, são três partidos de extrema esquerda, que dizem, a extrema esquerda 
em Portugal viveu todos estes anos em lutas intestinas, dilacerantes, por pequenos 
problemas; ou porque uns se orientavam pela Albânia ou porque outros se orientavam pelo 
Mao ou porque outros se orientavam pela União Soviética ou porque outros se orientavam, 
enfim, não sei por que variante do trotskismo. O muro caiu, a guerra fria acabou...  

C.C. – Ou seja, viramos órfãos, os órfãos políticos.  

J.L. – Exatamente. E portanto a idéia foi refundar essa... pela criação de um partido, que 
não seria de extrema esquerda, que seria de uma esquerda dita alternativa. Ou seja, à 
esquerda da esquerda institucionalizada.  

C.C. – Esquerda democrática, como se diz.  

J.L. – Uma esquerda socialista democrática, sim. Não a esquerda democrática da social 
democracia terceira via. Uma esquerda que não perde uma orientação socialista e uma 
influência marxista, embora de um marxismo muito aberto e muito heterodoxo mas, que 
tenha esse referencial marxista. E que, em Portugal, foi o Bloco de Esquerda. O Bloco de 
Esquerda surgiu, na primeira eleição, elegeu dois deputados. Eu não fazia parte. Nessa 
eleição, ainda fui candidato independente, pelo Partido Comunista. E na segunda eleição 
convidaram-me para ser mandatário distrital do Fernando Rosas, que é um historiador, um 
catedrático da história contemporânea. Eu fui mandatário. E a seguir entrei para o partido, 
como militante.  

C.C. – Mandatário?...  

J.L. – Mandatário significa... É um cargo honorífico. Mandatário distrital. Ou seja, eu era o 
representante distrital da candidatura do Fernando Rosas à presidência da República, em 
2001. Em 2002, há legislativas novamente, convidam-me para ser cabeça de lista, pelo 
Porto, e fui eleito. A votação aumentou para três deputados. Os dois em Lisboa, que já 
existiam, e eu fui eleito. Fui reeleito em 2006, onde aumentamos para oito deputados. E, 
entretanto, eu decidi, porque... por razões mais uma vez familiares e afetivas, decidi que 
não queria continuar. Por quê? Implicava viver em Lisboa, implicava deixar de prestar um 
apoio, que era fundamental, para minha família, porque entretanto a minha avó já tinha 
Alzheimer, as manifestações de Alzheimer começaram, de forma mais vincada, em 2003, 
eu sou filho único e neto único, porque entretanto a minha vida afetiva se tornou um caos, 
porque as minhas redes de sociabilidade, e portanto as namoradas que eu fui tendo, eram 
do Porto, eu vivia em Lisboa, e não dava muito, não deu, não funcionava. E entretanto o 
meu pai começa a ficar doente também. Portanto, eu não tinha hipótese de... Quando 
éramos três deputados, era um trabalho louco. Ou seja, era um trabalho em que eu tinha, 
todos os dias, intervenções no plenário, sobre diferentes temas. Vocês não imaginam o que 
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é ser o parlamentar de três deputados apenas, que tem que falar sobre tudo, que tem que 
preparar tudo, que tem muito poucos assessores, porque os orçamentos públicos dos 
parlamentares é muito pequeno, e foi um desgaste terrível. Provocou em mim imensa 
ansiedade, que fez com que eu engordasse vinte e tal quilos, porque me tornei 
profundamente sedentário, e que fez com que eu chegasse à conclusão de que o que eu 
queria era fazer sociologia e seguir minha carreira de investigação, estar perto do Porto e 
dos meus amigos e da minha família. E portanto, em 2007, renunciei ao mandato.  

H.B. – Então chegou a ser eleito uma segunda vez.  

J.L. – Uma segunda vez. E renunciei ao mandato, em 2007.   

C.C. – Hoje de manhã, entrevistamos o Augusto Santos Silva. Ele disse que se apercebeu 
que precisava saber as cinco primeiras frases sobre qualquer assunto. Se soubesse cinco 
frases, tudo se ajeitava.  

J.L. – Claro. Não. Isso é outra coisa.  Isso foi muito engraçado... 

C.C. – Ele foi ministro e deputado.  

J.L. – Ele foi também deputado. Depois, ministro, secretário de Estado. Aliás, partilhamos 
esse período, uma boa parte desse período. É muito engraçado, porque, quando eu fui para 
o parlamento, os meus colegas... O Bloco de Esquerda, também, é muito caracterizado por 
ter acadêmicos. O líder até há pouco tempo é professor catedrático em economia. 
Francisco Louçã.  O Rosas, um dos fundadores, é catedrático de história, Ana Draga é 
socióloga, portanto... assim, é muito ligado à academia também; mas com uma 
implantação popular. Chegou a ter dezesseis deputados. Dez por cento. Depois voltou a 
descer, nas últimas eleições, novamente para oito deputados. Seis por cento. Mas o que é 
que acontece? Acontece é que foi muito curioso ver, mais uma vez, a transferência das 
disposições. (Interrupção. Entram na sala. – Peço desculpa.)  A questão da transferência 
das disposições, que acho que é uma chega que o Lahire dá com muita acuidade. Eu 
sempre estive à vontade para falar em público, porque desde cedo, em criança, era 
instigado a ler a poesia à família toda, porque depois fui dirigente associativo e falava para 
centena de pessoas; e, quando cheguei ao parlamento, era daqueles deputados que não 
levava papel, falava de improviso. Só que, rapidamente, os meus colegas me foram 
chamando atenção de que eu tinha um discurso algo populista, demasiado fácil, etc.. Então 
eu tive que fazer uma transição entre esse discurso algo populista, que estava nos antípodas 
do meu discurso como acadêmico, que portanto fazia muito confusão às pessoas que me 
conheciam como acadêmico. Como é que ele fala assim?  - enquanto político. E depois 
tive que profissionalizar um discurso político, que já não era tão básico, tão populista mas 
que também não era acadêmico, e que era o discurso do (inaudível). Ou seja, nós sabíamos 
perfeitamente que, naquela intervenção, o nosso partido era muito visível, era novo, sentia-
se que estava a crescer, que estava em ascensão. Havia uma atenção enorme. Nós sabíamos 
que daquele discurso, aquela intervenção que íamos fazer, havia dez segundos que iam 
passar muito... em prime time (muito mais normal). Nós tínhamos que... ou escolhíamos 
nós isso, para fabricação de (inaudível), ou escolhiam os jornalistas. Mas tínhamos que ser 
nós a escolher. A certa altura, isso tornava-se insuportável, tornava-se um vício 
insuportável. Eu acho que das coisas que mais me custou quando prescindido o mandato... 
e depois que prescindi do mandato ainda fui candidato à Câmara do Porto, em 2009. 
Porque achei que era uma dádiva que deveria fazer ao partido, porque, apesar de tudo, 
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investiram muito em mim, era uma figura que tornou conhecida, era preciso um candidato 
ao Porto, portanto... Enfim. Mas uma das coisas mais desgastantes era essa questão mas, ao 
mesmo tempo, mais viciante. Eu não tenho vergonha nenhuma em dizer que senti falta da 
exposição midiática diária, depois de ter rescindindo, de ter prescindido o mandato. Que já 
não apareço na televisão, que já não há notícias no jornal, todos os dias. Ou seja, como se 
fosse uma dependência, uma droga que... Eu estava drogado naquilo. Portanto, ainda bem 
que saí. Ainda bem que saí de alguma maneira.  

C.C. – Estou me lembrando da crítica do Bourdieu à televisão.  

J.L. -  Exatamente.  

C.C. – Vestiu a carapuça, como se diz no Brasil.  

J.L. – Tem um lado aditivo. Isto, às vezes, causava alguma confusão. O Antonio sempre 
percebeu muito bem, que eu tivesse que fazer essa transição entre o discurso e papéis 
sociais. Os outros não percebiam tanto. Como é que este tipo, que é um... Como é que este 
tipo que nas aulas tem um discurso rigoroso e que... como é que ele fala, como é que ele 
diz, como é que ele é tão agressivo e tão conflituoso?  As pessoas não percebiam, por 
vezes, como é que isso acontecia.  

H.B. – A agenda política não pode ser (necessariamente...?) 

J.L. – E era o que eu dizia. Atenção. Papéis sociais múltiplos, contextos diferenciados. 
Nem todas as disposições se transferem. Há disposições que são contextualizadas. Eu 
tentava, depois, também teorizar sobre. (ri) Eu tentava teorizar sobre isso. Mas...  

C.C. – Agora...  

H.B. – João... (falam os dois juntos)  

C..C. – Queria falar sobre?  

H.B. – Não. Eu ia perguntar do Brasil. Você tem uma conexão importante com o Brasil.  

C.C. – Isso. As suas relações acadêmicas como é que começam, de que forma, como é que 
se estruturam hoje.  

J.L. – Elas começaram... Eu a primeira vez que fui ao Brasil foi em 95, para o primeiro 
Luso-Afro-Brasileiro, no Rio de Janeiro, fiquei sem impressão estruturada sobre o Brasil.  

C.C. – O que significa?  

J.L. – O que significa um conjunto desconexo de idéias. O que significa lembrar-me de 
estar num hotel em Copacabana, a passear em frente e ouvir tiros, de repente, aparecer 
muita polícia, mandarem-me entrar. O que significa não ter entrado na realidade brasileira 
e ter ficado sempre com o estereótipo do medo, da insegurança, da desigualdade, etc.. Isso 
mudou muito quando, em 97, fui ao Recife, com as tais irmãs dorotéias, e conheci, através 
delas, o que foi a história da ditadura militar e comecei a entrar no campo das ciências da 
educação no Brasil. Depois, em toda a década passada, comecei a ir muito ao Brasil. E a 
partir de 2007 comecei a ir várias vezes por ano ao Brasil. Por quê? Rede de estudos 
urbanos, Coimbra, USP e outras universidades brasileiras, onde tive ocasião, pela primeira 
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vez, de fazer trabalho de campo. Fiz trabalho de campo no centro urbano de São Paulo. 
(Batem à porta. – Peço desculpas.) (Entra o Gonçalo). 

O Gonçalo é nosso estudante de sociologia, do núcleo de alunos de sociologia e mestrando, 
e participou numa iniciativa notável chamada Noites de Sociologia. (Depois, se pudesse até 
trazer um... um panfleto. Podes.) Noites de Sociologia do Porto. Que é uma iniciativa que 
partiu da idéia do professor Madureira Pinto. O professor Madureira me disse: por que é 
que vocês não fazem algo que tira... dentro do espírito da sociologia pública do Burawoy? 
Por que é que não tiram a sociologia da academia? Por que é que não fazem uns debates, 
em cafés, em espaços públicos, com pessoas que estão... com sociólogos mas sem ser 
sociólogo... Olha. Está ali um. Este pôster aqui é uma das noites. Amor em tempo de 
guerra. E pronto. E... Na altura, do Iraque também.  (O entrevistado conversa com 
Gonçalo, que deve voltar às cinco e meia e trazer o CD do último congresso). Desculpem.  

C.C. – No Brasil, fazer investigação em São Paulo.  

J.L. – Sim. Esse trabalho de campo. Sim. Ou seja, porque eu também tenho trabalho na 
área da sociologia urbana. E tenho algum interesse pela questão... tudo aquilo que o Soja 
chama, na linha do Lefebvre, o terceiro espaço. Isto é, o espaço que resulta na interseção 
entre a nossa apreciação do espaço, apreciação cotidiana do espaço, da forma física, 
produção do espaço pelos planejadores, como vocês dizem, os peritos, arquitetos, 
urbanistas e engenheiros, e a interseção que depois resulta através do espaço vivido, 
daquilo que Lefebvre chama os espaços de representação. Que é o espaço vivido, que é o 
espaço do cotidiano na sua materialidade concreta. E decidi estudar o centro de São Paulo 
em comparação com o centro do Porto, porque ambos tinham sido alvo de uma 
requalificação urbana, para o prêmio Pritzker, que era de arquitetura. O Paulo Mendes da 
Rocha, em São Paulo, e o Siza Vieira aqui, no Porto. E, ainda por cima, ambos 
comunicavam entre si. Isso deu-me uma entrada impressionante na sociedade brasileira, 
nas suas dinâmicas, no conhecimento da história brasileira. E depois, a partir daí, nunca 
mais parei, na leitura de brasileiros, dos clássicos aos contemporâneos, e na... e também, 
digamos assim, uma série de redes que entretanto fui forjando, com a PUC do Rio, com a 
Universidade Federal do Rio de Janeiro, por via da educação e da sociologia da juventude, 
mais aí; e portanto, todos os anos, tenho ido duas, três vezes ao Brasil, essencialmente no 
eixo São Paulo, Rio, Belo Horizonte. Mas também já estive no Natal, já estive na Bahia. 
Mas essencialmente aí. Quer por via da sociologia da educação e da juventude, quer por 
via da sociologia urbana. E hoje, digo isto sem qualquer tipo de demagogia, se eu tivesse 
que escolher um outro país para viver seria o Brasil, sem dúvida nenhuma. É um país onde 
me sinto bem. E é um país onde eu sinto que as pessoas me... Não é questão de falar a 
mesma língua. É a questão de... dentro das diferenças, que são muitas, haver um patamar 
de comunicabilidade, haver um patamar de inteligibilidade, que é superior à questão da 
língua. É outra coisa. É outra coisa.  

C.C. – Das ciências sociais feitas no Brasil, o que lhe parece mais interessante?  

J.L. – Acho curioso o fato de a sociologia estar num lugar relativamente subalterno. Ou 
seja, acho curioso que a sociologia esteja... Por exemplo, em Portugal, a sociologia é... 
sempre, sempre, tem sido a rainha das ciências sociais, quer do ponto de vista do número 
de alunos, quer do ponto de vista do número de cursos, quer do ponto de vista das 
instituições, quer do ponto de vista do reconhecimento público e das políticas públicas. No 
Brasil, eu noto que isso acontece bem mais com a antropologia e com a educação. 
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H.B. – Nos últimos vinte anos, certamente.  

C.C. – Mas a antropologia, no Brasil, também é muito próxima do que seria sociologia.  

J.L. – Exato. Era isso que eu ia dizer. Ou seja, é outra questão. Acho difícil, no Brasil, 
distinguir o antropólogo...  

C.C. – E aqui, eu fui orientando do Gilberto Velho no mestrado e doutorado, e aqui, o 
amigo próximo é o António Firmino da Costa, que é sociólogo. Quer dizer, havia uma 
afinidade entre essa antropologia social no Brasil, que era a sociologia, aqui, do CIES. 

J.L. – Havia. Muito forte. Eu cheguei a comentar com Gilberto, no encontro da Anpocs, 
que achava que ele tinha de alguma forma, com os seus conceitos de Projeto e 
Metamorfose, antecipado, feito uma espécie de sociologia avant la lettre daquilo que 
Lahire propõe. A questão dos mundos da vida, das esferas de atividade e dos trânsitos entre 
eles e da forma como as disposições se vão moldando, e/ou não transferindo, ou seja, a 
questão do Projeto e Metamorfose, que é o cerne da versão disposicionalista do Lahire, 
está muito presente no Gilberto, bem como a questão, por exemplo, as questões urbanas e a 
questão da complexidade das sociedades atuais. Sim. Outra coisa que eu noto é que há uma 
enorme pluralidade e diversidade paradigmática, no Brasil. Ou seja, se, em Portugal, nós 
temos os nossos diferentos, como os que eu há pouco referi, e as nossas orientações plurais 
também, creio que com o Brasil, isso acontece muito mais. E creio que há outra coisa, no 
Brasil, muito interessante, que é a questão do que muitos me têm dito ser a dívida social. 
Quando eu a certa altura, em Belo Horizonte, perguntei mas por que vocês só estudam 
classes populares? Por que vocês não estudam as classes médias?  Porque eu acho que 
isso empobrece. Porque estudar as classes... Porque todo estudo de classes sociais é um 
estudo que ganha para o lado relacional. Como estudar... (Entra mas sai imediatamente o 
Gonçalo). Isto é, como é que nós vamos compreender os complexos cotidianos, as 
representações, as práticas, as classes populares, se conhecemos mal as classes médias? E 
como é que é possível confundirem classes médias frações tão distintas como as várias 
frações da burguesia ou as várias frações da pequena burguesia? Quer dizer, é classe média 
a pequena burguesia (inaudível) mas é classe média também a pequena burguesia 
intelectual e científica. E tudo é classe média. Ou seja, isto fez-me muita confusão. E 
dialoguei muito com os colegas sobre isso. E eles falam muito a questão da dívida social, 
ou seja... O que eu acho que é tocante. Mas eu, parece-me que... mas quem sou eu, não é? 
Isto não é nada... Não quero ser pretensioso ao dizer isso. Mas parece-me que a 
concentração dos estudos nas classes populares, no Brasil, em particular na área da 
educação, faz com que, na verdade, a sociedade brasileira se conheça pior, porque ela 
conhecer-se-á melhor na relação.  

C.C. – É. Sociologia das elites, então... é muito pequena, no Brasil. Mas você mencionou, 
se eu não me engano...  

J.L. – Agora acho o clima intelectual no Brasil, e desfaçam aqui o desconto do exótico, 
que, eventualmente, pode existir, mas acho o clima intelectual no Brasil bem mais 
estimulante do que aqui. Ou seja, as práticas de discussão coletiva... Vocês vão dizer não. 
Mas lá também está tudo hiperindividualizado, a competição é enorme, o protetivismo 
vigora. Mas eu acho que, apesar de tudo, as pessoas entusiasmam-se mais a discutir. E 
acho a vida...   

C.C. – Não. Também, o tamanho do mercado editor, talvez seja maior.  
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J.L. – Pode ser isso. Pode ser isso também. Pode ser isso. Mas...  

H.B. – Extraordinário que é o momento de discussão de pesquisa e momento de encontros.  

J.L. – Sim. Mas olha, eu trago aqui pesquisa, hoje, de todo o mundo, divulgo ao máximo, 
nas conferências de doutoramento e outras, e vai muito pouca gente, pouca gente participa.  

H.B. – Nós temos o (inaudível) muito forte.  

J.L. – É. Mas eu, sempre que vou lá, eu vejo um ambiente entusiasmado, 
entusiasmadíssimo.  

H.B. – Algumas áreas mobilizam muito mais a atenção, outras menos.  

J.L. – Mas lá está. Isso pode ser, digamos, o olhar exótico da minha parte.  

C.C. – Você mencionou, se eu não me engano, que tinha uns vinte alunos de pós-
graduação, brasileiros, aqui. E olhando...  

J.L. – Ah sim. Sim. De pré... Não, não é de pós, é de graduação. Isso é o mais engraçado. 
Ou seja, nós começamos a ter alunos de doutoramento brasileiros, mas ainda são poucos, 
contam-se nos dedos, porque Coimbra exerce, ainda, uma atração muito forte. Mas nós 
começamos a tê-los também. Agora onde nós temos muitos alunos é na graduação. Onde é 
que eu os apanho? Na cadeira de sociologia da cultura, que é uma cadeira opcional para 
toda a universidade. Então apanho alunos que vêm da antropologia, que vêm das relações 
internacionais, que vêm de sociologia, que vêm de muitas formações, mas que se 
encontram nessa cadeira de sociologia da cultura, onde eu forjo laços imensos. A partir daí, 
eu tenho criado novas redes com alunos. Desde uma revista que foi criada numa 
universidade, de cujo conselho editorial já faço parte, em que há troca de artigos, então eles 
já publicaram cá, eu já publiquei lá, até organização de eventos, etc.. Isso tem acontecido 
imenso. O clima, a interação pedagógica, nessas aulas, é extraordinariamente mais rica, 
porque... devido às perspectivas, há multiplicação de pontos de vista, os alunos 
portugueses também se entusiasmam muito mais, e são as aulas que eu dou com muito 
mais prazer ou com enorme prazer e que me correm melhor, são as aulas de sociologia da 
cultura; por ter... em boa medida, por isso, porque tenho muitos alunos brasileiros, que têm 
um enorme interesse pelas matérias, fazem inúmeras questões, que ficam desiludidos com 
as notas, porque... (ri) porque estão habituados a ter dez ou nove, e aqui, a nossa bitola é de 
1 a 20, e dar um dezessete é difícil, portanto eles acham que as notas são muito baixas. (ri) 
Mas que tirando isso, dão um clima imenso. Lêem mais que os portugueses. Não sei 
explicar. Não tenho elementos para explicar. Mas lêem mais que os portugueses.  

H.B. – Sim?  

J.L. – Ah claro. Lêem mais que os portugueses, sim. Lêem mais que os portugueses, sem 
dúvida nenhuma. Embora os portugueses, eventualmente, estudem melhor para os testes, 
os testes de escrita, exame. Mas em nível de leitura e de ensaio, sem dúvida nenhuma.  

C.C. – Então, essas suas redes continuam ativas e continuarão.   

J.L. – Sim, continuam ativas, sem dúvida nenhuma.  
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H.B. – Quer dizer, sua avaliação é muito positiva, dessa conexão entre os países.  

J.L. -  Absolutamente! Muito, muito, muito positiva. E tenho cada vez mais...  

H.B. – Você veio de Angola. Inaudível.  (Falam todos juntos.) 

J.L. – E tenho cada vez mais alunos meus daqui a irem fazer lá, uma parte do ano... O 
apoio do Estado é miserável, são dois mil euros, e são as famílias que apóiam, portanto, 
infelizmente, são só alunos favorecidos que vão, mas que, através dos contatos que eu 
tenho, têm ido lá, também, fazer estágios formativos, ou fazer uma parte da tese ou 
participar num projeto. Enfim, o trânsito está a ser nos dois sentidos.  

C.C. – E em relação aos países africanos? Moçambique, Angola...  

J.L. – Pouco.  

C.C. – A gente fala aqui luso-afro-brasileiro, o afro fica muito pequeno.  

J.L. – Pouco. Temos alguns alunos angolanos e alguns alunos moçambicanos. O que é que 
acontece com os alunos angolanos? Alguns são da elite. Sendo da elite, estão 
profundamente impregnados da lógica de cleptocracia que vigora em Angola. E temos tido 
até casos, profundamente embaraçosos, de alunos que acham que poderiam comprar os 
professores e fazer o curso através de esquemas de corrupção.  

H.B. – Porque precisam do diploma.  

J.L. – Precisam do diploma. São deputados angolanos.  

H.B. – É, exatamente. São funcionários do governo.  

J.L. – É muito complicado isso. Muito complicado. Outros, que não cabem de maneira 
nenhuma nesse esquema, têm uma formação de base muito fraca, o que faz com que 
tenham uma grande dificuldade em acompanhar, até do ponto de vista de capital 
lingüístico, as matérias. E com os alunos moçambicanos é diferente. Acompanham mais. 
Com os alunos cabo-verdianos, não há problema nenhum.  

C.C. – E não são tão endinheirados como os angolanos.  

J.L. – Não. De maneira nenhuma. Nem uns, nem outros.  

C.C. – Você regressou a Angola?  

J.L. – Nunca mais.  

C.C. – Nunca mais. Não tem vontade?  

J.L. – Nenhuma.  

C.C. – Nem foi a Cabo Verde, Moçambique.  

J.L. – Nenhuma. A única coisa que eu consegui foi que as cinzas do meu pai fossem 
depositadas em Angola, porque uma dessas minhas tias regressou. Mas tenho... Isto é 
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muito pessoal, o que eu vou dizer. Mas tenho um profundo desprezo por aquilo que o 
MPLA fez de Angola. E acho que até do ponto de vista pessoal, é uma traição ao esforço 
que meu pai deu. Porque transformou aquele país num país de profunda corrupção, de 
violação sistemática dos direitos humanos, de desigualdades estruturais fortíssimas, de 
desprezo pelo mais baixo. Meu pai sofria e sofria imenso com a forma como o regime 
vilipendiou os seus ideais primeiros. E portanto eu tenho um asco profundo à elite 
angolana. Não posso dizer de outra maneira. E tenho... E só pisarei em Angola quando 
houver uma mudança de regime, quando Angola for – realmente – uma democracia. 
Tenho... Mas sinto uma profunda solidariedade pelos meus irmãos angolanos. Mas não 
tenho qualquer contato.  

C.C. – Esses espaços luso-afro-brasileiros de educação, de ciências sociais, você acha que 
eles cumprem uma função de circulação de idéias?  

J.L. – Sem dúvida nenhuma. Sem dúvida nenhuma. Porque...  

C.C. – Às vezes se critica como algo muito artificial.  

J.L. – Não acho que seja artificial, pelo menos nas experiências em que eu tenho. A 
experiência das redes urbanas correu muito bem, são estudos realmente comparados, onde 
fizemos pesquisa em conjunto, onde surgiram olhares novos para comparação, para o 
confronto, onde conseguimos, creio eu, descontar toda a parte do estranhamento e do 
exótico. Na parte de educação, é muito interessante ver como os mesmos objetos são 
tratados de maneira diferente. Mesmo a preocupação com o (acesso) escolar é tratada de 
maneira diferente, até pela razão que há pouco vos referi, da forma como a estrutura social 
é concebida e analisada numa sociologia e noutra sociologia. Portanto, acho que a troca 
tem sido muito profícua. Com conflitos, evidentemente, com conflitos também, que são 
interessantes. Mas acho que tem sido... Aliás, sem conflitos, não valeria a pena. Não 
valeria a pena. Acho que tem sido muito interessante. E dentro de um clima intelectual 
muito estimulante, de grande reciprocidade e que nada tem a ver com o culturismo cultural. 
Ao menos, nos casos em que eu estou envolvido. Apesar de eu adorar ir ao Brasil e de 
voltar uns quilos mais gordo e de voltar com... mais feliz, porque, obviamente, vou para 
contextos do que vocês chamam classe média, é óbvio, é claro –; mas tenho tido 
experiências também, como quando Magnani, na USP, pediu a dois alunos dele, a dois 
doutorandos, que passassem uns dias comigo, a conhecer toda a zona leste e toda a zona 
das favelas. Eu fiz um pequeno texto. Posso vos mandar até. Que nunca chegou a ser 
publicado. Que se chama precisamente Pelas favelas. Entre o literário e o sociológico. 
Posso vos mandar isso. E que me ajudou a desfazer muitos dos estereótipos sobre a questão 
da violência, do medo, de tudo isso, sim, sim, sim. A partir daí...  

H.B. – Isso acontece com a gente também, lá.  

J.L. – Eu hoje, nunca mais tive medo. Quem sabe, se calhar, chamar-me-ão inconsciente. 
Nunca mais tive medo de andar no Brasil, onde quer que fosse.  

H.B. – Mas não perca totalmente.  

J.L. – Eu sei. Já me disseram isso. Foi o que me disseram. É o que me disseram, 
exatamente. Mas eu nunca... Exatamente o que me dizem. Não, não, não...  

H.B. – É. Não exagere, por favor. (ri) 
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J.L. – Foi o que me disseram. É o que me dizem, também, quando me vêem, por exemplo, 
a transportar uma sacola, às vezes dizem. Mas, de facto, entrei numa descontração total, a 
partir de uma certa altura. E apesar de... E é muito curioso, porque a minha ligação com o 
Brasil, também há uma ligação política, isto é, com os meus camaradas,  com os 
correspondentes ao Bloco de Esquerda, nomeadamente, o PSOL. Mas o PSOL está num 
estado muito diferente. Está num estado muito mais fragmentado, muito mais conflituoso, 
com muito mais divisões internas. Acho que não fez a refundação, que nós, aqui, fizemos. 
Mas foi importante também contactar com eles, para perceber,  uma visão digamos mais 
radical, sobre as desigualdades sociais no Brasil, contactar com muitos estudantes do 
PSOL; mas achar que, por vezes, também há neles – (vão me matar) há neles  ainda algum 
infantilismo, nessa radicalidade. Faz-me lembrar o...  

C.C. – Da burguesia urbana... 

J.L. – Exatamente. Acho que sim. Acho que a maior parte deles são privilegiados e têm 
muito pouco contato... Quando lhes faço perguntas, eu que sou de fora, perguntas sobre 
conhecimento de realidades brasileiras desfavorecidas, noto que às vezes há um déficit. 
Portanto acho que há ali uma certa retórica, que poderia... apesar de haver certas pessoas 
do PSOL  interessantíssimas, como é o caso daquele vereador do Rio, com quem eu tenho 
falado, Marcelo, que me parece ser muito...  

H.B. – Freixo.  

J.L. – Freixo. Que dentro da lógica midiática em que ele teve que cair, me parece...  

H.B. – Mas ele já está considerado conservador, pelo PSOL.  

J.L. - Eu já percebi. Ele queixou-se disso já. Ele queixou-se disso já. Mas... Enfim. Quer 
dizer, eu também acho que o governo do PT, o governo Lula é um governo, como  
essencial é terceira via, mas acho que não tem a deriva liberal que teve a terceira via na 
Europa. Tentar fazer distinções. Eu... quer dizer, eu gostava... não sou brasileiro para dizer 
isso mas, eu não me sinto próximo da via, digamos da via que o PT seguiu no Brasil, sinto-
me mais à esquerda, mas tenho que reconhecer que houve redistribuição de riqueza e 
redução da pobreza. Isso para mim... tem que ser dito isso. Isso para mim é um ganho. Sei 
que houve inúmeras privatizações e que há inúmeras lógicas de mercantilização, sei que há 
compadrio e corrupção, sei que há também uma clientela à volta do PT, sei que há 
cooptação de líderes sindicais; mas há, de facto, redução da pobreza e desigualdades. E por 
favor, isso na Europa já não acontece há décadas. Portanto... É isso que eu, às vezes, 
sempre digo aos meus camaradas do PSOL.  

C.C. – O emprego formal tem aumentado, no Brasil.  

J.L. – É. E os direitos trabalhistas também. Aqui tem desregulado. Portanto eu, isso, tenho 
algumas diferenças com os meus camaradas do PSOL. Mas uma vez aconteceu uma cena... 
Já agora, eu conto isso, é algo anedotário. Mas eu, uma das primeiras vezes que eu fui ao 
Brasil, na década passada, fui a convite do governo de São Paulo, porque a chefe do 
gabinete da Marta Suplicy assistiu, por acaso, o lançamento de um livro meu sobre escola, 
território e políticas culturais, aqui no Porto, no Café Majestic. Gostou da apresentação, 
convidou-me. Fui convidado. E calhou com o Fórum Social. E a certa altura, sem eu me 
aperceber, dentro desse Fórum Social, eu estava falando num comício da Marta Suplicy, 
para doze mil pessoas – sem eu ter tido noção. Dentro dessas doze mil pessoas estavam 
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vários camaradas meus do PSOL, fazendo um contra comício; e que, no final, praticamente 
me agarraram pelo colarinho – Então como é, camarada? Você está traindo a gente. Está 
falando no comício da Marta Suplicy. Portanto foi uma das situações mais embaraçosas 
pelas quais eu passei. (ri) Porque eu tinha sido convidado do instituto acadêmico, eu 
pensava que estava fazendo uma intervenção acadêmica; e de repente vou para um 
anfiteatro que tem doze mil pessoas, era um comício da pré-campanha da Marta Suplicy, 
que já estava em rota de colisão com o PSOL. Foi a maior confusão. (ri) Nessa altura eu 
era deputado. Portanto, foi a maior confusão.  

C.C. – (Como são os) papéis sociais. A Marta agora é ministra da Cultura.   

J.L. – Eu sei, eu sei.   

C.C. – Bom. Tem uma pergunta que nós costumamos fazer. Se você tivesse que destacar 
um livro mais impactante, que venha a sua mente, de ciências sociais ou talvez não de 
ciências sociais, que marcou... 

J.L. – Os Herdeiros. Os Herdeiros, do Bourdieu, sem dúvida alguma. Em termos de... 
Estou muito distante dele hoje, em termos epistemológicos. Também não estou assim 
radicalmente distante, mas estou muito distante. De qualquer forma foi o livro que teve o 
maior impacto, enquanto estudante universitário, porque é um livro sobre estudantes 
universitários.  Ao ler Les Héritiers, portanto na versão francesa, houve qualquer coisa na 
minha vida que mudou, sim. Esse foi sem dúvida um livro de fortíssimo impacto. Mais 
recentemente, mais recentemente, se eu quiser citar outro livro que tenha tido fortíssimo 
impacto em mim, eu diria A Cultura dos Indivíduos, do Bernard Lahire.  

H.B. – Muito interessante essa aproximação desses dois livros.    

C.C. – Não sei se quer acrescentar alguma coisa, porque se não...  

J.L. – Muito obrigado pela vossa atenção e disponibilidade.   

C.C. – Nós que agradecemos.  

[FIM DO DEPOIMENTO] 

 


