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AFC: Joaquim, estamos aqui para retomar a conversa de há uns dias atrás. Hoje, 

infelizmente, a nossa colega Graça Cordeiro não pode estar presente, mas, como ainda 

faltava abordar alguns pontos, estamos aqui a retomar e vamos então pedir-te para 

conversares connosco sobre alguns tópicos adicionais. Queres começar? 

 

MDG: Joaquim, um dos tópicos que nós gostávamos então de abordar é a tua actividade 

na qualidade de director de museu, aquilo que tem sido as oportunidades de colaboração 

e de articulação do teu trabalho de âmbito nacional e internacional, com outras 

entidades e instituições. Tu queres falar-nos um bocado mais disso? 

 

JBP: Sim, acho que, acho que vale a pena, porque já são bastantes anos no Museu e o 

Museu criou outras realidades e outras preocupações. Por um lado, porque ele próprio 

se constitui como uma instância que as sociedades produzem para darem conta da 

passagem do tempo e da sua relação com o tempo e com a perda, em geral. E este é 

também um deles. Por outro, porque em torno deles, ela projecta-se ou tende a 

projectar-se, de uma maneira ou doutra, no futuro, na valorização daquilo que guarda, 

na sua divulgação, nos problemas que cria, mas também, com tudo isso, é uma instância 

que nos obriga forçosamente, se sairmos da área das Ciências Sociais, a reflectir a 

própria sociedade que tem necessidade de produzir estas coisas que são os museus. Esse 

é logo um campo que se abriu, que eu não tinha inaugurado nas minhas preocupações 
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como antropólogo, no ensino ou na investigação. E para mim foi muito importante, 

porque, da experiência que fui aprendendo, que fui tendo aqui no Museu, das leituras 

que forçosamente foi tendo que fazer, dos contactos com os colegas aqui ou no 

estrangeiro, era óbvio que era escasso, muito escasso, o campo da crítica no interior dos 

museus. Os museus são sobretudo processos normativos técnicos ou técnico-científicos 

para conservação, guarda, salvaguarda, daquilo que está à sua responsabilidade. Quer 

zider, preocupam-se com humidade, com mosquitos, com ratos eventualmente, com 

tremores de terra, com essas coisas que eventualmente podem danificar o que guardam. 

E essa ideia de que havia uma capacidade de intervenção muito grande dos 

conservadores pelo papel activo que tinham em relação aos objectos, não, é o contrário: 

quem tem o papel activo dentro dos museus são os objectos que controlam os 

conservadores e controlam quem lá trabalha. Bom. Essa dimensão muito pouco, muito 

passiva, muito inerte dos museus, para mim foi uma coisa que se foi tornando evidente 

de uma forma clara. Então, era preciso por um lado, reconhecendo que eles existem e 

que há um acervo a guardar, sobretudo, abrir em todas as frechas que os museus têm de 

ausência de reflexão crítica, abrir campos de problematização e construir novas formas 

de inquirir e interrogar os objectos, claro, de interrogar a instância museu e a nossa 

actividade dentro deles. Portanto, digamos, isso abriu-se. Desenvolveu-se de uma forma 

extremamente pujante e acho que com possibilidade de dar passos e de transmitir 

também essas preocupações a colegas. Há mudanças que estão a ocorrer no campo dos 

museus, independentemente desta realidade normativa em que eles são constituídos. E 

alguns museus com uma grande tradição… Perdão. Alguns países com grande tradição 

de museus e grande tradição de organização sindical da classe dos conservadores, a 

França é um exemplo, mais esse espírito normativo, conservador da conservação, mais é 

óbvio, evidente nos museus: portanto, uma rotina, uma inércia, uma não necessidade 

imperiosa de pensar. Portanto, a competição é feita através dos objectos e do seu valor 

final, do seu valor que têm no mercado, do seu valor mediático, etc. Bom. Mas no 

âmbito do trabalho dentro dos museus, que a certa altura, com a vinda dos estagiários 

que nas nossas conversas, que na nossa conversa já referimos, foi possível também fazer 

partilhar e alargar num seminário interno que abrimos e que temos a funcionar todos os 

anos e que chamamos Seminário Interno mesmo, do Museu, a… É… Foi sendo possível 

por um lado mostrar a importância do conhecimento mais profundo que se consiga das 
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colecções à guarda do museu, dos objectos, dos arquivos, etc., mas por outro lado 

produzir sempre uma distância que nos permita interrogar-nos sobre porque é que 

guardamos, porque é que aquilo lá está, o que será no futuro, ou seja, essa dimensão. Os 

museus padecem do mal de si próprios. Os museus estão marcados por uma patologia 

que é esse, a dificuldade das sociedades lidarem com a própria morte, com a própria 

perda, com o próprio desvanecimento no tempo. E têm de trazer tudo para dentro delas 

consubstanciado em objectos; e essa dificuldade é muito antiga, acompanha a História 

do Homem desde que se organizam as sociedades até que se instituiu em coisas muito 

mais estáveis que depois são difíceis de aniquilar. Mais, com legislações que às vezes 

criam problemas gravíssimos. Porque os museus são feitos de acervos uns resultados de 

investigações científicas, outros resultados de colecções sistemáticas feitas por 

amadores, mas com uma coerência e uma significação que pode ser transposta para o 

museu quando é oferecida ou quando é comprada, mas muitos deles puramente 

arbitrários, desgarrados, é… Completamente aleatórios, de uma herança, de uma doação 

de um ministro… Coisas que o museu já nem se pode libertar disso, que ocupam espaço 

e que não se sabe o que fazer com ele. Ou seja, os museus não são em si mesmos uma, 

uma instância que se autojustifique só pelo facto de existir, tem, sim, de se construir em 

cada momento da sua existência, de se justificar, de explicar, de encontrar um sentido 

de onde está. E parte fundamental do sentido da existência dos museus está fora deles, 

está fora dos muros, não está dentro deles. Ao contrário desse molde administrativo-

normativo do funcionamento tradicional do molde dos museus. Bom. Os campos são 

imensos, não vamos alongar-nos, porque até onde… Talvez… Ee abriu essa frente de 

interrogação, isto é, crítica no campo das Ciências Sociais e particularmente na reflexão 

antropológica sobre esta instância que as sociedades inventaram para, para se pensarem, 

para ajudarem, para ajudarem a pensar-se no tempo, no seu devir. Bom. No, no trabalho 

que temos, porque fomos, investimos muito na formação, a partir de 98 com os estágios 

que sistematicamente se foram organizando até hoje. Começámos a ter jovens com uma 

experiência, com uma confiança que lhes permitiu ir trabalhar para outros museus, para 

outros lugares e aí começa um relacionamento, começa ou sobretudo intensifica-se um 

relacionamento com os museus locais, que em Portugal tem um incremento 

absolutamente brutal durante os anos 80 e 90. Ora, a maior parte desses museus locais, 

que segundo os inquéritos de 2000 já são cerca de 600, a maior parte tem colecções 
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etnográficas, porque esses museus procuram rever-se, criar espaços de projecção da sua 

identidade, em torno do seu passado que foi eminentemente rural há pouco tempo. Bom. 

E… E, por isso, relações que estabelecemos em alguns, em alguns, com alguns, com 

algumas localidades e com alguns projectos de museu, alguns deles inexistentes, que é 

onde as coisas se tornam mais aliciantes. Três situações… Encontrei situações com três 

problemas, ou campos de problemas, completamente diferenciados. Um museu criado 

em Idanha-A-Nova, pouco depois de eu ter entrado aqui, numa terra que sofreu um 

desenvolvimento espantoso de qualidade arquitectónica, urbanística, e com um 

Presidente do município, da Câmara Municipal extraordinariamente activo, um dos 

Presidentes mais activos deste país, que agora é Presidente da Câmara Municipal de 

Castelo Branco, e que, no entanto, se esvaziava de gente, incluindo os professores dos 

ensinos locais iam dormir a Castelo Branco, que estava a 50 quilómetros, ou seja, 

criava-se uma infra-estrutura que é das de mais qualidade que o país produziu, o Centro 

Cultural de Idanha, com os museus, com as colecções que ali criámos, que ali fizemos, 

com a colaboração que este museu também deu, e havia esse, essa, esse paradoxo, essa 

dificuldade que é um problema do país que vale a pena ainda, que eu gostaria muito de 

falar convosco ainda, se tivermos oportunidade, essa realidade do país e como é que 

nós, antropólogos, lidamos com isso hoje, e que tem a ver com o presente e tem a ver 

com o futuro como é óbvio. Sobretudo. Uma outra situação. Um museu, um projecto 

que se desenvolveu em torno da ideia de colecções rurais numa grande quinta do 

Estado, a Secção Regional de Agricultura do Algarve, em Tavira, mas em que a questão 

já era não tanto invocar o passado rural, mas invocar, ou melhor, colocar as questões da 

nossa relação, com a natureza: que, que, quais são as relações que queremos ter com a 

natureza? Não apenas as que já tivemos, invoca o passado rural, a agricultura, a pequena 

agricultura, etc., hum?, os modos de fruição, turismo, tudo isso, mas as que queremos 

ter. E as que queremos ter levantam questões do desenvolvimento, levantam questões da 

protecção ambiental, levantam questões de reaprendizagens físicas da relação próxima 

imediata com o terreno passeando por ele a pé, fazendo roteiros, fazendo desenhos para 

todo o tipo de populações. Esse museu já tem um projecto arquitectónico feito. Teve um 

fabuloso trabalho de uma ex-estagiária nossa, Joana Cartaxo, de levantamento com…, 

ela própria capaz de orientar outros estagiários que ali estiveram, porque levava a 

formação já daqui. E é, e é uma das relações que o Museu Nacional de Etnologia gerou 
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com mais desenvolvimento em termos de implicação prática de um programa 

museológico. Ou seja, como é que isto se constrói efectivamente no território? Como é 

que é esse projecto de arquitectura, qual é o espaço de que dispomos, como é que daqui 

se vai para a montanha (inaudível) para a costa, o que é isto? Bom. Talvez seja afectado 

e é aqui um tema que julgo que na nossa conversa anterior já tínhamos abordado, os 

ciclos curtos da actividade autárquica, os ciclos políticos cultos. O presidente da Câmara 

Municipal de Tavira vai-se candidatar à Câmara Municipal de Faro. Era um presidente 

extraordinariamente dinâmico. Agora, na última reunião que tivemos, enfim, nesta 

mesa, onde nós estamos, há pouco tempo, ele disse que não, que vai…, que há todas as 

condições para continuar o projecto. Bom. Portanto, nós vivemos com isto, vivemos 

nesta historicidade concreta. É isto. Os museus constroem-se num tempo concreto. Não 

são entidades abstractas como se fossem instâncias que se separam da sociedade, como 

ilusoriamente são apresentados frequentemente. Bom. Agora, o último caso, o último 

caso que nem é o último no tempo, mas provavelmente aquele que levou mais longe não 

só as reflexões que somos obrigados a fazer a partir do que é a ideia de museu e um 

projecto de museu, mas os ecos que elas podem ter nos nosso interlocutores ao nível de 

autarquia, ao nível da receptividade. Num município do Norte, numa paisagem muito 

verdejante, ainda com marcas fortes da agricultura, mas muito marcada por uma 

industrialização intensa produzindo poluição, também ao nível dos tempos urbanos 

numa urbanização muito densa e muito anárquica nalguns casos, combinamos, portanto, 

o que são esses dois elementos da paisagem, não é?, e de factores de ocupação do 

território… Houve intenção de fazer um projecto museológico em Torre Molinos, à 

beira de um rio, do rio [Inaudível] e do seu afluente havia um conjunto vasto de 

moinhos, e havia uns desde logo que era importante intervir. Características dos 

moinhos. Há muitos, muitos já fora de trabalho, outros em funcionamento, e outros 

ainda requalificados na moagem, na casca do arroz, que na altura, ou seja no começo 

dos anos…, sim, no começo desde século, 2001, 2002, tinham um desenvolvimento 

muito grande, porque tinham sido proibidos elementos animais nas rações de animais 

por causa das vacas loucas, e a farinha da casca do arroz era incorporada nas rações. 

Portanto, tiveram um desenvolvimento muito, muito maior. Um factor histórico actual, 

recente, da globalização que de repente tem um efeito multiplicador na manutenção de 

uma actividade tradicional, neste caso no trabalho destas, destes, destes moinhos. Ora 
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bem, no dia em que vamos lá… Vieram o Presidente da Câmara veio nos consultar…, 

do município de Oliveira de Azeméis, veio nos consultar, se podíamos dar apoio ao 

projecto, como é que… Bom. Então combinámos ir lá. No dia que fomos foi mais ou 

menos um dia como hoje, mas depois de ter chovido, e quando descemos para aquele 

rio, para o sítio dos moinhos, com as árvores a brilhar, com um sol lindíssimo de 

começo de Primavera, era um lugar absolutamente edénico naquele lugar para fazer um 

museu. A, a… A água não estava muito limpa, atravessámos a ponte, fomos para os 

moinhos, sim senhor… E a certa altura pergunto «Mas a água…?», «Ah, pois, hoje está 

muito boa. Isto, a poluição pode atingir um metro de espuma.» E depois eu vi essa 

situação noutras idas, de facto, um metro de espuma das descargas das, das… Ora bem, 

e a questão que eu disse ao Presidente foi uma coisa que depois teve consequências: 

«Senhor Presidente, temos de ponderar, porque se faz aqui um museu na recuperação 

dos moinhos, um ainda em funcionamento, ou do espaço para museu propriamente dito, 

a casa do moleiro, também, para recepção do museu, e se num dia lindo como o de hoje, 

um dia de Verão, vem uma escolinha visitar o museu, e o, a pessoa do museu, os 

serviços educativos, ou o guarda, ou a professora diz que os meninos não podem pôr a 

mão na água, isso é de uma violência, isso é puro sadismo. Um museu que tem o nível 

da sua explicação na própria água está construído à beira de uma água poluída! O 

Museu Nacional de Etnologia não pode estar a apoiar, a colaborar uma coisa dessas e 

tem que a comentar em público.» E isto fazia sentido, fez de tal maneira sentido no 

presente, que um dia ele confessou: «Foi essa frase que o senhor disse, que de repente 

eu percebi que não se podia lá fazer o museu, tínhamos de intervir no rio.» Bom. E é 

nesse envolvimento que a equipa que andava no terreno a fazer o trabalho com os 

moleiros, as padeiras, que têm uma relação de parentesco imediata, irmãos, maridos, 

mulheres, filhos, etc., alguns até mudam de profissão ou partilham, que publicámos um 

livro e no dia do lançamento do livro em público, e fizemos o lançamento, e no dia da 

apresentação do livro nos Paços do Concelho, no Salão Nobre, o Presidente da Câmara 

ao lado de um colega nosso, sociólogo do Porto, que tinha sido chamado, a conselho do 

António exactamente, porque eu achava que era muito mais interessante implicar uma 

equipa de sociólogos, pelo treino que têm da extensividade do inquérito, esse hábito do 

tratamento da informação, porque a questão era identificar os agentes de poluição, os 

factores, e irmos para o processo de como encontrar soluções para aquilo. E isto leva 
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tempo. Lavar o rio pode levar cinco anos, oito anos, mas lavar aquela água, lavar o rio. 

Bom. E então ele anuncia em público. ‘Tava o, o, a…, o Salão Nobre cheio de moleiros 

antigos e actuais, padeiras, famílias inteiras, aliás trazendo mais documentos para além 

dos que o livro tinha publicado, e ele anuncia: «Tomámos… Quero anunciar que 

tomámos a decisão de começar a limpar os nossos dois rios, para levar avante este 

projecto.» 

 

MDG: Uma actividade ao fim e ao cabo virada para o presente. 

 

JPB: Ou seja, ou seja, num texto que mais tarde eu escrevi, terminava dizendo «afinal 

este museu mostra esta coisa espantosa, este museu tem esta ambição espantosa de 

poder mostrar que um rio é mais importante que o museu, é que qualquer rio é mais 

importante do que qualquer museu». E isto, para mim, é um facto, é um dado. Porque, 

de facto, o rio é mais importante do que um museu. O museu, nós podemos seleccioná-

lo e podemos meter no armazém, está lá tudo guardado, um dia mais tarde dá para fazer 

uma exposição. Agora o rio não, os rios se não se cuida deles… É esta, é esta reflexão, 

portanto, sempre procurando ver que os nossos interlocutores também se impliquem 

com outras dimensões para além daquele projecto, porque o que querem frequentemente 

os nosso interlocutores que abrem museus? Querem abrir um museu, e desde que ele se 

inaugura para que o museu está feito. Não. É ali que começa a necessidade de fazer o 

museu. É depois de ele estar feito. É ali que começa a necessidade de começar a 

construi-lo. O nosso autarca, em geral, é o contrário: inaugura-se, tá feito… 

 

AFC: Não… Isso… Essa experiência toda  é muito importante, de reflexão e de 

intervenção… Mas também tem uma tradução num plano internacional, não é?, 

nomeadamente naquele projecto das civilizações da Europa e do Mediterrâneo e noutros 

por onde tu tens actuado trazendo essa experiência, essa reflexão… 

 

JPB:  Eu entro no Museu numa altura em que os museus, os grandes museus europeus 

estão a viver uma convulsão. A… O caso da França foi talvez o mais óbvio… O da 

Alemanha também, só que o da França transformou-se como o acontecimento 

paradigmático que está a influenciar actualmente os museus todos. O Museu do 
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Homem, as suas colecções vão sair e vão para um museu a ser criado, de novo, o Museu 

do quai Branly por impulso do Presidente da França da altura Jacques Chirac. Isso é um 

facto de revolução total. Os museus grandes estavam esgotados nos seus projectos, com 

graves problemas de reafirmação junto dos públicos, por vezes com quebras de 

visitantes, mas também com o cansaço e, de qualquer modo, com o abandono também 

dos poderes. Enfim, havia qualquer coisa de entropia que afectava os grandes museus. E 

foram desaparecendo. E também desapareceu… Ou melhor, e também nessa altura, no 

final dos anos 80 e começo dos anos, ao longo dos anos 90, se criou uma comissão para 

ver como dar sentido e outro fôlego ao Museu das Artes e Tradições Populares de Paris 

que tinha as colecções francesas. Na origem os dois estão juntos, nos anos 30 o Museu 

do Homem, Trocadero, tem as colecções exóticas, e o Musée des Arts et Traditions, 

ainda sem edifício próprio, tem as colecções francesas, mas este museu que era muito 

novo, foi inaugurado nos anos 70 como este (aliás, este foi muito marcado pelo Musée 

des Arts et Traditions Populaires), nos anos 80 estava cansado, estava a esgotar-se, não 

se sabia muito bem que colecções constituir, já não havia mais nada da sociedade rural a 

representar. Bom. Ora bem, esse projecto… A equipa que é criada na altura propõe que 

o museu se extinga enquanto tal em Paris e se requalifique noutro local, na segunda 

cidade francesa, Marselha, como o Museu das Civilizações da Europa e do 

Mediterrâneo. Ou seja, rompa as fronteiras da França e reflicta sobre uma área muito 

mais ampla, e articule a Europa com os países do Mediterrâneo, margem Sul incluída, e 

o Oriente, o Oriente do Mediterrâneo. Ora bem, é neste contexto que, desde cedo, desde 

o início no fundo, desde 2001, eu me vejo envolvido como membro de um conselho 

científico alargado que reúne professores universitários de várias áreas disciplinares — 

da Arqueologia, da Antropologia, da Sociologia, da História, sobretudo — e directores 

dos museus nacionais, dos vários museus que têm colecções europeias ou que 

combinam as duas colecções. A… Foi este… Este projecto é outra fase do Museu 

[Inaudível]. No [Inaudível] as sociedades não europeias e neste as sociedades 

europeias… Bom, as colecções do Museu do Homem que tinham… As colecções 

europeias do Museu do Homem vieram para este museu de Marselha. Ora bem, neste… 

Este projecto é um projecto de novas dificuldades, porque, em geral, os museus na 

Europa constituíram-se em duas frentes: ou tinham uma colecção representativa do seu 

próprio país ou tinham colecções exóticas, em geral das suas ex-colónias ou das viagens 
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dos seus intelectuais, pesquisadores, etc. E não havia museu da Europa. Só que a 

construção europeia já estava a criar alguns, a gerar alguns. Bruxelas têm. A… A 

Alemanha já tem. A… A Itália está a querer fazer um. E havia esta necessidade… Isto 

reflectimos em conjunto. As grandes colecções já estão incluídas nesses museus, 

ninguém vai dar essas colecções, era preciso fazer novas colecções. E aqui foi preciso 

iniciar, está em curso, uma pesquisa em torno dos grandes temas que foram definidos. 

Este museu é feito em torno de campanhas de recolha que são campanhas de 

investigação. Os cinco temas que foram definidos para o museu ter, digamos, uma 

referenciação na abertura, aquilo a que chamaram as exposições de referência, foram a 

ideia do paraíso, o tema…, o tema da água na sua relação com a terra, é óbvio, mas a 

água é talvez a vertente central; o tema da cidade, da construção da cidade e as 

instâncias dos poderes, da urbanidade; o tema do caminho, dos caminhos que fazem esta 

tessitura toda e acaba por ser também o fio condutor que explica a área de referência do 

museu; e o tema do masculino e do feminino. E em torno disso houve pesquisas que, 

talvez a mais sólida neste momento e a mais estruturada, tenha sido este último. Foi 

possível criar doze…, doze lugares de pesquisa, entre a Tunísia, Marrocos, Russia, a 

Sérvia, dois casos na França, Malta, Inglaterra, Suécia, Itália… Bom, não recordar agora 

todos. É feito como? Com campanhas que decorrem por um ou dois investigadores, 

neste caso, os doze…, o eixo, o fio condutor foi apanhar um casal concreto de alguém, 

um par que se vai casar, e fazer a história em recuo, desde os brinquedos que tiveram…, 

no fundo, a construção do género. A… Os livros, os brinquedos, a escola, depois a…, 

enfim, as coisas de adolescente, etc., até às coisas mais sofisticadas da lingerie erótica, 

de futuros cônjuges, sei lá, e coisas do próprio casamento. E neste momento está 

concluído. Está concluído este ano. Há pequenos acertos a fazer. Está concluído este 

ano. A… A questão do paraíso, por exemplo, tem aberto para referentes como a 

construção do paraíso soviético, porque temos um colega no Conselho Científico, é 

professor na Sourbonne, muito importante, portanto, ao nível da cultura de, da…, de 

toda a área da ex-União Soviética, e que tem…, e quem tem podido organizar 

colóquios, grandes colóquios na Sourbonne, e muitos com alunos que vêm dessas 

repúblicas…, da Rússia e doutros países, para Paris, que se integram nos projectos e tem 

sido possível adquirir muitos objectos… Enfim. Portanto, há um percurso de pesquisa 

em curso e depois há reuniões deste Conselho Científico alargado a cada dois anos, e 
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num grupo de trabalho mais restrito duas, três vezes por ano. Então… As perguntas do 

Museu Nacional de Etnologia… Já nem foi só a título individual que eu lá estava, 

porque no fundo… Estava a título individual, é óbvio, mas a experiência de…, por 

exemplo dos estágios, ou do trabalho de pesquisa que aqui tem sido desenvolvido, ou 

outras áreas de preocupação ligadas sobretudo às exposições deste museu tem sido um 

contributo importantíssimo para este grupo de trabalho. E… E… E isto é óbvio que não 

me teria surgido antes de eu estar a trabalhar no Museu, pronto… Eu diria… 

 

AFC: Claro… É preciso esta experiência aprofundada, não é?, do Museu… 

 

JPB: É. Como último caso, por exemplo…, que vem um pouco na sequência disto, 

porque nesses lugares discute-se muito e confrontamo-nos com dúvidas, com 

interpelações uns aos outros, porque o museu não tem a sua existência assegurada pelo 

facto de especificamente estar ali instalado. Não tem. Não tem. Tem permanentemente 

de estar a encontrar processos de se traduzir junto dos públicos, de se…, de se construir, 

não é? Um Conselho Científico de um projecto que neste momento me está a interessar 

muito pelos problemas que levanta, pela sua imensa dificuldade, que tem a ver com a 

cidade de Matera, no Sul de Itália, que é uma cidade em que…, de, de, de matéria…, 

construída sobre rocha calcária, muito mole, que é fácil de escavar, em que todas as 

habitações têm séculos, séculos de anos, são grutas, e sempre foi habitada. E sempre foi 

habitada até aos anos 60, em que há uma lei que diz «Não, vamos encontrar habitações 

para estas pessoas.» Camponeses que ali viviam, alguns artesãos que ali viviam 

naquelas grutas. E as grutas ficam não só desabitadas como ficam no domínio público. 

E neste momento há um projecto de fazer um museu que implica, olha, 120 casas 

escavadas na rocha, que é uma imensidade brutal e uma reflexão sobre este espaço que 

está a ser…, que é neste momento património mundial da humanidade, e de como 

animar, como… Bom. Este projecto está em curso, espero que venha até a ter 

consequências, eventualmente até também para nós, porque ‘tamos a propor que se 

façam articulações com universidades, com estudantes, onde os estudantes possam 

dormir até nas próprias grutas quando lá estão a fazer a sua pesquisa em várias áreas. 

A… E… E é de novo… Sai de novo desta experiência aqui vivida em que talvez o 

contributo sempre central seja esta matéria humana de jovens que estão prontos para 
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essa experiência e para imaginar soluções… Bom. É uma das áreas em que eu procuro 

sempre fazer projectar no Museu, mesmo quando estou a título individual… 

 

AFC: Claro… Vamos mudar agora de tópico. Há um tópico muito importante que é o 

fado, não é? Na conversa anterior, já abordaste, mas creio que não com o destaque que 

era necessário, porque todos nós sabemos que os teus contributos para colocar na 

agenda da problematização e da análise das Ciências Sociais, os contributos teóricos e 

etnográficos foram muito importantes, e isso tem certamente encadeamento com toda a 

tua evolução intelectual, e se puderes dar mais alguma caracterização dessa 

problematização e desse percurso creio que seria valioso… 

 

JPB: Pois… Essa… Começou ali, não é?, no ISCTE, como falámos antes, mas o modo 

como se foi acumulando, como tive a preocupação de ir acumulando informação, 

constituindo dossiês já classificados seja por protagonistas, seja por campos temáticos, 

seja por materiais, e aqui os materiais era muito importante, porque andavam muito 

desviados da pesquisa, muito ou totalmente esvaziados da pesquisa, materiais realmente 

frágeis como nós vimos quando fizemos a exposição do fado e não tínhamos objectos… 

O facto desse… Esse continuum que depois com a intensificação da pesquisa em 93 e 

94 se articulou de uma forma mais sólida, mas também o facto de a investigação aqui no 

Museu e a exposição terem trazido a própria investigação e exposição como elementos 

da história do fenómeno e não apenas como uma prática interior da sua interrogação, 

tudo isso fez com que a reflexão que se segue a partir daí e a dinâmica que se geraram 

na sociedade portuguesa em torno de todo o fenómeno do fado, a…, me levassem a 

contribuir seja por escrito, sobretudo os artigos publicados, seja pela maneira como se 

discute em colóquios ou em reuniões de trabalho propostas que me parecem ser 

elementos importantes para nos situarmos em relação a isto. Ora bem, por um lado a, a, 

a…, a abertura de uma questão que é a questão da alteridade. O fado reenvia-nos para 

esta dimensão paradoxal e ambígua da alteridade. A alteridade, se se pensar nas origens, 

é uma coisa que veio de outros…, com que ambiguamente nós supostamente não temos 

muito a ver, mas temos de reconhecer que também estão nas nossas origens, veio de 

outros, sejam aqueles que vinham dos negros de África ou do Brasil ou dos árabes, 

doutros. Depois uma alteridade ainda mais marcada. É que os seus praticantes eram os 
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outros, miseráveis, aquela canalha, ainda por cima dum território que nunca tinha sido o 

território de investigação na área das Ciências Sociais, que era a cidade. Da Etnografia 

nem pensar, da Antropologia e dos sociólogos muito tardiamente, não é? Portanto, 

desses outros, dessa alteridade, mas depois uma coisa que me interessou muito, muito 

recente, porque só esse percurso é que talvez me tenha permitido equacioná-la assim, 

que é a alteridade que qualquer escuta traz consigo e que no fundo é parte de nós. Nós 

somos simultaneamente o desenho de uma identidade e somos alteridade. Nós quando 

ouvimos e somos perturbados por essa escuta, fazemos uma viagem que é doutros 

lugares, e é por isso que ela nos agarra, e é por isso que ela nos perturba. Mas vamo-nos 

construindo nessa viagem por onde andamos, nesses lugares onde vamos, que não 

sabemos ir sem ser por intermédio dessa voz, desse canto, desse personagem, não é? 

Então é essa dimensão profunda que é muito mais do, do, do, digamos, do foro da 

Antropologia, da alteridade como parte de nós próprios, que me parece que pode ser 

muito fecundo do ponto vista teórico da reflexão antropológica sobre o indivíduo na sua 

inserção social, mas também o indivíduo na sua ressonância, na ressonância da escuta. 

A escuta como ressonância da alteridade. Depois… Isto, o campo da alteridade que me 

parece óbvio. Ora, se há alteridade, quanto às origens, se há sobretudo essa alteridade 

sociológica marcadora, demarcadora, excludente da marginalidade, que às vezes é 

frequentada como objecto cénico como foi no pós-romantismo… É em toda a Europa, 

não é? Como os franceses vieram frequentar os ciganos ao Sul de Espanha, e também 

aqui a burguesia e uma aristocracia frequentou os bas-fonds da cidade de Lisboa… A 

verdade é que ela tem uma marca que depois é muito definidora dos moldes como na 

história do fado e na sua evolução aqueles que são os seus protagonistas principais e se 

tornam artistas, eles próprios se querem demarcar. E, e…E têm dificuldade em viver 

mal… A não ser que seja totalmente reconhecida… 

 

AFC: De facto… 

 

JPB: É verdade, é verdade. A exposição trouxe essa questão… Quando o cego que 

inaugura aquela exposição, é também o cego que a fechou, era a última imagem da 

exposição, «por incertos caminhos» terminava assim e assado, «e lá vai ele por incertos 

caminhos com a guitarra às costas, com a almotolia de azeite»… E o primeiro é um 
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histórico, que é um desenho de 1860 ou cinquenta e tal, aquele cego com uma guitarra 

na mão ou às costas, já nem me lembro bem, duma aguarela, enfim, que tínhamos ido 

buscar ao Museu da Cidade. E isso incomodou. Incomodou. [Inaudível] E depois era a 

prisão, e depois era a prostituição, até chegar ao campo, ao momento da história em que 

surgem os heróis civilizadores, neste caso, civilizadores do fado, a Amália já nos anos 

40. Então, esse foi para mim uma dimensão fundamental. Fundamental para olhar isto 

doutro modo. E quem olhou? E como olhava? Portanto, se eu estou pouco claro às 

questões da alteridade, eu estou sempre a situar o lugar dos olhos, de onde parte o olhar, 

não é?, de onde parte o olhar. Foi o Leite Vasconcelos quando escreveu, foi o fulano 

quando escreveu, foi o fulano quando lá passou, foi o fadista emproado quando 

comentou, quando faz o discurso do fado no seu passado, foi o quê?, ‘tás a ver? A outra 

dimensão do fado que se abriu era outra forma de tentar restituir, restitui-lo no tempo e 

na sua diversidade, e não apenas como qualquer coisa que foi esmagada numa 

uniformidade, numa uniformidade classificatória que impede a sua compreensão. Por 

exemplo, falar sobre a tristeza. Num texto que escrevi sobre a questão da tristeza no 

fado, ela surge tardiamente, a tristeza surge tardiamente. Aliás, é uma categoria que nem 

deve ser identificada como tal… Não vejo como pode ser identificada como tal, a não 

ser que, se nós caracterizarmos o que estamos a falar, consigamos caracterizar para 

momentos da sociabilidade popular onde faz pouco sentido ela introduzir-se como 

questão, porque o que existe é outro tipo, outro tipo de exacerbação dos sentidos, é 

evidente, de desregulação, de desregulação pelo álcool, roubo, tudo actividades, tudo 

intensidades aonde a tristeza parece ter pouco lugar. Por outro lado há temas de 

comentário à cidade, feitas de humor, de riso, de intervenção, de confusão, de anarquia, 

de total…, caótica mesmo, no fado. A tristeza surge quando começa dois…, no meu 

entender, dois momentos que vão no mesmo sentido: umm deles, processos de 

confinação do fado popular àquilo que já perdeu alguma conveniência, ainda não é 

censura, é um pouco antes, mas há-de coincidir e, de facto, a grande instalação da 

dificuldade da vida e da fome na cidade. E isso ocorre quando? Ocorre pouco antes da 

censura, ocorre no contexto da segunda guerra mundial, a seguir à segunda guerra 

mundial, e o fado já tinha décadas e décadas e décadas de existência. E depois sim. 

Então codifica-se a tristeza até tematicamente não é? Depois vai sendo eliminada até 
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pela censura. Vai sendo eliminada até pela censura. A tristeza. Porque o tema da tristeza 

evoca sobretudo situações melodramáticas.  

 

MDG: De denúncia social… 

 

JPB: E até que se transforma, e isso é o mais importante, em cânone estético. A tristeza 

faz parte do ritual performativo do cânone estético. Portanto, a tristeza é também 

representada. Eu dei o título a esse texto para um colóquio sobre a tristeza nas músicas 

do mundo «Motivs de tristesse», quero dizer, motivos no sentido de causas, causas para 

a tristeza e a tristeza como motivo, como motivo. Como motivo do fado. A… Portanto, 

este tipo de trajecto. Depois, na pesquisa sobre o fado, a questão dos materiais que ele 

produziu, os repertórios, os cartazes, esse material efémero, onde é que está, como é que 

pode dar informação, como é que pode ser trabalhado. Hoje é possível dispor de um 

contributo muito mais fino. Por exemplo, quando em 22, em 23 se dá uma ruptura na 

Guitarra de Portugal entre os que…, na publicação A Guitarra de Portugal, entre os 

que defendiam que o fado devia cantar-se nas tabernas onde está o povo iletrado, que 

precisa de ser educado, e o fado poder dar um contributo importante nesse, nessa 

educação, nessa pedagogia popular, e aqueles que dizem que o fado tem de se cantar 

para sociedades com outros gostos, nos salões, o fadista deve estar bem vestido, deve 

pronunciar bem as palavras, deve ter cuidado com as palavras que está a cantar, com as 

letras dos fados… Pronto, essa divisão é…, mostra a fractura ideológica e histórica de 

um processo que ao longo do tempo afectou este fenómeno e que, é evidente, a 

primeira, a primeira versão perdeu, ganhou a segunda, e depois vai entrar, enfim, no 

sistema, num sistema codificado onde não deixa de haver contributos fabulosos do 

ponto de vista estético, é óbvio, mas num sistema codificado, separado completamente 

desse devir normal das vidas populares nos seus contextos próprios, de trabalho, de 

ócio, de sociabilidades, vizinhanças, etc., não é?, de associativismo, tudo isso. Então, 

a… O percurso sobre o fado… A investigação sobre o fado, ela hoje produziu materiais 

e trouxe contributos para além de que detonou a própria exposição. Um dia vi um filme, 

aqui há quatro ou cinco anos, na videoteca de Lisboa, sobre a construção da guitarra 

portuguesa, que é um filme feito numa escola, numa universidade, na área do vídeo, um 

aluno fez um filme sobre a construção da guitarra portuguesa, e estava dentro do…, 
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entre a assistência, e estava lá e participou no filme, e portanto isto que eu vou citar era 

ele a comentar o filme «Há uma data charneira na história do fado, que não podemos 

esquecer, é a exposição do Museu Nacional de Etnologia», a… E é uma charneira por 

muitos motivos. Reparem: naquele ano, logo a seguir, criam-se as duas associações do 

fado existentes; logo a seguir, no final de 95, 96, o João Braga começa a encontrar umas 

meninas jovens que começaram a cantar, a Bobone, por exemplo, e começam a surgir as 

novas vozes; naquele mesmo ano nasce o desejo de fazer o Museu do Fado. O Museu 

do Fado é feito seguindo os temas da exposição, até indo buscar muitas das coisas, até a 

casa do Marceneiro, a casa da mariquinhas, etc. Há todo um [comporcimento?] que se 

inaugura e que colocou o fado num outro patamar. Bom. Então… Esse trajecto, acho 

que é importante referi-lo, porque por um lado está para além de nós às vezes num 

conjunto, num trajecto de pesquisa, os efeitos que ela pode detonar, mas por outro lado, 

porque também sabia que lidava com uma realidade que tinha, duma forma ou doutra, 

de entrar em interlocução com aquele projecto, ou rever-se nele ou afastar-se, mas tinha 

de entrar em interlocução. E uma coisa é certa: todos aqueles que, de uma forma ou 

doutra, estavam directa ou indirectamente representados no catálogo ou na exposição, 

directa ou indirectamente, sentiram como a grande honra que foi feita ao fado. O fado 

foi… A grande honra que foi feita ao fado. Mantive contacto com muita gente até hoje, 

de que recebo ainda informação, informação, mesmo documentação, na sequência dessa 

exposição… Então… Por exemplo, o Museu de Genève, que é um museu talvez 

mundial, até talvez mais que (Inaudível), que tem os arquivos musicais mais 

importantes, vai fazer em Maio uma reunião a propósito duma exposição da música do 

mundo, que eu tenho uma reunião sobre o fado, onde vou falar do fado. Ou seja, 

permanentemente a questão do fado está a ser também trazida para as relações, para as 

discussões paralelas… 

 

MDG: Vai-se gerando a partir daí todo um conjunto de outras oportunidades para 

dinamizar actividades… 

 

JPB: Sim. E sobretudo porque a música e a canção está cada vez mais a ser um tema de 

investigação… 
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AFC: Claro, claro. Mas, Joaquim, agora aproveitando para retomar um aspecto mais 

pessoal da tua actividade e da maneira como estás nas coisas, este caso do fado, tal 

como outros de que já falaste anteriormente, é muito demonstrativo de como é que tu 

combinas elaboração conceptual, alguns escritos fundamentais, mas com outras formas 

de difusão da actividade e de interpelação dos contextos, das pessoas, dos grupos… Isso 

é tão marcante tal como eu consigo ver no teu percurso e na tua maneira de estar, talvez 

tu pudesses convocar esse assunto, dizer-nos alguma coisa sobre o teu estilo, não é?, de 

estar na Antropologia e… 

 

JPB: Bom. Como é que eu falaria disso? A… Uma, uma frente, falámos um pouco, mas 

posso elucidar melhor, que é o desejo, a necessidade sentida e o desejo, e também o 

prazer de propor a divulgação, propor a divulgação do que se produz o mais possível. O 

mais possível. A colecção Portugal de Perto nasceu assim, com um plano estrito…, foi 

muito bem recebido pelo director, então, da Dom Quixote, o Nelson de Matos, ainda há 

tempos falávamos disso, a…, que aceitou as condições todas e que sempre a defendeu 

até sair da, da, da Dom Quixote. Sempre a defendeu, achava mesmo que era, que 

independentemente do grau de vendas dos livros, era uma colecção…, como que uma, 

um emblema duma editora, que prestigiava uma editora. A ideia foi cobrir essas várias 

frentes das produções, amarrar os leitores, dar lugar a novos, ir buscar os antigos que 

estavam completamente inalcançáveis, só no circuito dos alfarrabistas é que se 

encontravam, mas o circuito dos alfarrabistas sempre foi um pouco enganador de 

parecer que só está destinado a eruditos, idosos, curiosos e ineficazes… Bom. Quando 

há textos absolutamente fundamentais. Depois… Continuou, continuou com a edição 

dos livros sobre as cidades ameríndias, que surgiu como? Quando na preparação aqui da 

exposição sobre os índios, a verdade é que eu deparei-me no terreno com um conjunto 

de livros que estavam por publicar… A tese de doutoramento, não estava publicada, ia-

se procurar não sei quê, não estava publicado… Ia procurar um livro, já estava 

esgotado. E foi assim… A tese da Lúcia, a Lúcia (Inaudível) é a sua tese de 

doutoramento. As cartas do Curt Nimuendaju, elas não estavam publicadas, nunca…, 

tinham sido traduzidas, mas não estavam publicadas, a correspondência dele. É um 

fabuloso livro. A… O livro do Viveiros de Castro era um pequenino livro que nunca 

tinha tido, que tinha tido muito pouca divulgação, dos araweté … Pronto, foi publicado. 
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Ou seja, essa, essa necessidade sentida vamos… Então, mas vamos divulgar, como é? E 

depois havia outra questão em relação a esse projecto que mostra também outro tipo de 

preocupação. As sociedades ameríndias levantam esta questão central de uma 

importância à escala global. Por mais paradoxal que pareça o facto de Portugal nunca 

ter ligado aos índios dos territórios de que foi colonizador, a não ser pelas leis do 

Marquês de Pombal, mas que tinha os impactos lá, nós não tínhamos índios nos livros 

de escola, foi coisa que passou à história, não é? Íamos lá falar de índios, não é? Até 

ficamos surpreendidos quando vemos um índio na televisão, da floresta Amazónia, a 

falar em Português. Bom. A… A verdade é que estas sociedades, por mais que fossem 

roubadas, espoliadas, agredidas, trucidadas, mostram como grupos aparentemente, de 

uma escala demográfica reduzida, aparentemente muito frágeis, conseguem se manter 

numa posição de interpelação. Portanto, eles interpelam-nos. Interpelam-nos quanto ao 

que fizemos no passado e interpelam-nos o que estamos a fazer no presente, são os 

guardiões da floresta, interpelam-nos, por exemplo, a propósito da necessidade absoluta 

de não deixar dizimar esse património do planeta, que é a biosfera, e neste caso ali 

localizada na Amazónia, contra as indústrias farmacêuticas que querem comprar folha a 

folha, indicação a indicação, as propriedades para que eles utilizam as plantas para 

depois as utilizarem na grande indústria. Ou seja, é uma situação de uma actualidade tal 

que aquela realidade precisava também de ser divulgada como um campo de 

curiosidade para depois ter outros interesses e outras implicações e até outra esfera de 

intervenção política. Os índios, eu acho, são o tipo de sociedade que podem ser alvo da 

nossa reflexão política sobre o mundo. A… E nesse sentido aquela colecção por um 

lado, especialistas sobre os índios… Não, era mais para exactamente divulgar e que, 

independentemente, sei lá, a Susana Viegas, por exemplo, utilizava aos alunos o livro, o 

primeiro publicado, que era o livro dos araweté, ou os curiosos intelectuais, etc., não. 

Era procurar alargar esse leque. Então, no, no… No plano da divulgação, é mais do que 

divulgação, porque de facto os livros também são objectos, constroem memória física. 

Nós lembramo-nos deles, têm aquela presença, as capas, as cobertas, enfim, tudo isso… 

É mais do que divulgação, era uma marca do interesse, era trazer para o nosso 

quotidiano a situação de um certo tipo de textoem forma de objecto que são os livros, 

a… Isso foi claramente um domínio. Outro, uma expressão daquilo que falámos e da 

questão que colocavas. A outra tem a ver também, aqui por exemplo no Museu, com a 
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preocupação em que os trabalhos desenvolvidos em torno dos estudos de colecções ou 

fundos documentais possam ser publicados ou sugestionar a sua publicação. Este é um 

desses, sei lá, por exemplo. Por acaso está aqui, porque estava a olhar para ele, não foi 

com intenção de o ter aqui. Mas o Guia dos Filmes Realizados por Margot Dias em 

Moçambique que a Catarina faz depois de um longo trabalho de conversa, de entrevistas 

com Margot Dias ainda em vida, no final dos anos 90, tem como…, é o resultado de 

termos salvo, porque aquilo só existia em diapositivo, os filmes feitos pela Margot Dias 

entre 58 e 61 entre os Maconde, a pretexto da ida do Presidente da República a 

Moçambique, e por sugestão minha que ele fizesse como Presidente do Estado estes 

filmes para o Presidente de Moçambique foi possível arranjar dinheiro para o salvar na 

cinemateca, fizeram-se negativos, fizeram-se cópias e etc., e fez-se isto. Isto é o tipo de 

coisa… Ou então as normas de inventário da tecnologia têxtil que resultou de dois 

estágios, as normas de inventário da alfaia agrícola que resultou dum estágio e de 

seminários internos dentro do Museu, ou seja, este tipo, eventualmente outros que se 

conseguiram. É este tipo de proposta, e já agora falo-vos de um que vai acontecer no 

final do ano e que me é particularmente grato, a exposição que o Museu Nacional de 

Etnologia tem em preparação, que é constituída por núcleos que vão rodar para mostrar 

as colecções todas, os catálogos… Cada núcleo tem um catálogo. São sete núcleos, cada 

núcleo tem um catálogo. E os catálogos resultam da participação destes jovens que 

passaram pelo Museu. Um dos mais belos catálogos, e sólido catálogo, resulta do 

trabalho duma jovem antropóloga sobre os bonecos do sudoeste de Angola, onde ela 

cruzou toda a informação existente nos arquivos, informação que nós nem sequer 

conhecíamos. E, portanto, aquilo que se produz é duma importância… É esta a 

dimensão, estás a ver? Digamos… Digamos, há uma espécie de um trabalho, ou directo 

no caso de dirigir uma colecção ou de, de, de preparar as condições para a publicação, 

para a produção de um livro, que também é directo, mas…, porque é feito aqui, mas é 

outra maneira de o fazer, que, que…, que necessito ou que sinto, sinto essa 

responsabilidade, essa, essa… É uma necessidade sentida, pronto. Uma outra maneira 

também é… É a própria… A própria… A própria necessidade… Como é que eu diria? 

Como é que eu diria de uma forma mais exacta? A preocupação em trazer, trazer prazer 

à comunicação de informação ou da proposta de campos de trabalho. Trazer prazer a 

isso. Eliminar a predisposição de que ali qualquer identidade que pode criar anticorpos 
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ou resistências ou desagrado. não, pelo contrário, trazer prazer a isso. E isso tem a ver 

com uma questão, pronto, que, que…, andou sempre comigo e até ao fim andará, 

imagino eu, é por onde andamos, por onde andamos, como é que olhamos para nós 

próprios, por onde andamos. Neste caso, o lugar que ocupamos, mas claro dentro desde 

lugar que ocupamos, desde logo o país em que estamos, para onde é que ele está a ir, 

como é que ele está a desequilibrar-se, o que é que podemos fazer com isso, como é que 

ao nível da escola, por exemplo, se podem propor protocolos ou convenções com 

autarquias, com instâncias várias, com empresas, com…, que produzam outros 

contributos e gerem entusiasmos. O ISCTE, por exemplo, há dois anos ou três fez um 

grupo de trabalho, olha, foi quando o José Manuel Paquete foi para a televisão, e 

então…, ‘tava num grupo de trabalho e esse grupo de trabalho depois desmoronou-se 

um pouco, bom, e era um trabalho sobre os estágios no ISCTE, e, e, e para mim, eu sou 

absoluto defensor de que se deveria inventar estágios, empurrando durante os tempos de 

Verão, desde o primeiro ano dos cursos, os alunos a fazer coisas, com protocolos com 

as corporações de bombeiros, no tempo do Verão, bombeiros, com protocolos com 

outras instâncias de veraneio, com…, seja o que for, e em todas as disciplinas no caso 

do ISCTE, a Psicologia, a Economia, a Sociologia, a Antropologia, dois meninos que 

durante dois meses estão numa corporação de bombeiros e depois têm de fazer um 

relatório, podem aprender mais para a sua vida do que nos textos todos que vão ler, e 

sentir o suor e o cansaço e o calor e, enfim. Esse tipo de coisa é fazível. Isso é fazível. 

Mais: eu até acho, agora não estamos a falar para o ISCTE, para o nosso Presidente, 

acho que se não o fizermos nós, há outra universidade que se vai lembrar e vai fazê-lo… 

 

MDG: Mas tu tem-lo feito, tens conseguido transmitir esse entusiasmo às pessoas e esta 

entrevista é de facto… (Risos.) Mas ainda podes falar mais disso, não é? 

 

JPB: Não sei… 

 

Pausa 

 

AFC: Joaquim, recomeçando, uma reflexão sobre o país, não é, que tu estavas há pouco 

a dizer, para ela, e que era uma boa maneira também de encerrarmos esta conversa… 
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JPB: Sim. Agora mais do que uma reflexão sobre o que eu tenha feito, eu diria mais 

coisas que nos tocam a todos e que nos obrigariam certamente, nos obrigarão 

certamente a definir programas, a propor metodologias, a encontrar os interlocutores e 

os alvos de um conjunto de intervenções aonde estão implicadas estas instituições onde 

nos encontramos, sejam museus, os museus em geral, seja a universidade, seja o campo 

mais amplo até da investigação, porque em situações em que as sociedades e os 

territórios se transformam muito e se transformam seja pela intervenção nele seja pelo 

abandono, e os desequilíbrios que isso gera, por um lado temos de perceber isso num 

sentido de produção de conhecimento, de informação e de diagnóstico, mas por outro 

lado temos de nos começar a organizar para intervir junto com interlocutores que não 

sejam apenas os nossos…, da nossa área de interlocução privilegiada, em geral 

disciplinar ou de colegas doutras disciplinas, ou seja o campo intelectual ou dos 

protagonistas de intervenção social, porque têm o poder decisório. Eu penso aqui 

fundamentalmente que devemos encontrar modos de tocar as camadas mais jovens, 

independentemente…, para além daquelas com que lidamos na universidade. A… Em 

termos muito sumários, o Portugal todo daqui a 30 anos está dentro da escola neste 

momento, o Portugal que vai ter de o fazer, as pessoas que vão ter de fazer o país, que 

vão ter que imaginar, vão ter que intervir no território, construir os seus sonhos, 

desenhar hipóteses de futuro, está todo dentro das escolas, não é?, todos os graus de 

ensino, por um lado. Por outro lado essas escolas estão espalhadas por todo o país, 

inclusive essas escolas que estão agora nos núcleos urbanos que recebem os meninos 

que saíram das aldeias que se desertificaram, porque já não tem jovens, as escolas aí 

encerraram, ou porque nem sequer há os graus do secundário, não é? Sobretudo 

pensando naquilo que é o interior do país. Então, a… Essa realidade que se localiza a 

uma escala…, que se situa a uma escala local e a sua articulação com o próprio 

município devia produzir formas de intervenção onde, por exemplo, o tema da reflexão 

sobre as paisagens, que no fundo é uma reflexão sobre o território que atravessamos, no 

qual nos projectamos, no qual nos revemos, no qual esboçamos parcelas da nossa 

identidade, no qual nos desafiamos, mas que é sempre uma realidade constitutiva duma 

história, de onde nos afastaremos ou de onde não nos afastaremos, mas de uma história, 

e que vai lá ficar. E isso tem vertentes por um lado que são as do desenvolvimento, que 
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significa também com políticas nacionais. Por exemplo, não há uma política para a 

floresta, a… Existe a política agrícola, é certo, mas tem a ver com coisas muito 

comezinhas, por exemplo, coisas tão simples como esta, os caminhos municipais e de 

sinais…, ou seja, o domínio público, neste momento, até se ‘tá a perder, a… Aquilo que 

nem sequer… Nós julgamos que são atalhos, quando vamos pelos campos, e que eram 

estradas assim chamadas, a estrada velha, e estão a ser engolidas pelo mato, é domínio 

público a perder-se. Ou seja, lugares de conflitos jurídicos incríveis que já estão a 

começar e que no futuro o vão ser, ou vão ser pura e simplesmente apropriados. Nós 

vemos situações ainda mais escandalosas, por exemplo, no Alentejo é frequente, vê-se 

estradas que são interrompidas com cancelas, que eram estradas, que eram do domínio 

público, que atravessavam propriedades e cujos senhores de repente fecham. Ora bem, a 

refrequentação desses lugares, o inventário das paisagens à escala dum concelho, que 

podiam implicar, estimular um projecto definido a partir da universidade ou um centro 

de investigação com as escolas e os professores das escolas locais, o, o, e o município, a 

autarquia, pode ser uma coisa deslumbrante que acabe, por exemplo, em prémios 

conseguidos para a proposta, para concursos de ideias, para o diagnóstico, a maneira 

como está a ser feito e tem de ser feito não apenas por especialistas, tem que ser feito 

pelas pessoas que têm de reencontrar o seu lugar na paisagem, no território. E esses são 

os jovens. Esses são os jovens. Eu vejo aqui um trabalho, e reparem, eu estou a falar a 

partir da minha formação de antropólogo, mas diz respeito a nós todos, diz respeito a 

nós todos. E pode ser um projecto, até um projecto duma escola e da maneira como…, 

pode-se estabelecer primeiro um protocolo com três concelhos limítrofes, com as 

escolas desses concelhos, com verbas que vai-se buscar, depois vai-se buscar ao 

Ministério do Ambiente ou ao Ministério da Educação ou da Ciência ou outra coisa 

qualquer, ou que gere ele próprio em função de resultados que esperam, e que pode ter 

consequências práticas muito grandes, que depois podem ser transformadas em 

estímulos emblemáticos, que para as autarquias funcionam também como elementos de 

emulação entre elas, através da divulgação na televisão, nos jornais, tal como eles 

gostam de aparecer no Guiness por causa da broa de 17 metros ou de ter o património 

material em torno da (Inaudível), por exemplo, não é?, aquilo classificado. Pronto. 

Então… Então vamos ter uma classificação através disso. E nós não temos. Nós não 

temos. Não temos. E não temos também por coisas que são muito simples. Nós 
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andamos pouco a pé. Nós temos uma cultura do automóvel, certamente comprado a 

prestações, mas temos uma cultura do automóvel, não sabemos andar a pé, não há uma 

tradição de roteiros, algumas câmaras estão a fazê-lo, mas são muito poucas. Vai-se 

aqui à Espanha e é uma profusão espantosa de roteiros para andar a pé, para descobrir as 

coisas, aprender, aprender a olhar, ensinar a olhar, e com consequências práticas, porque 

se autarquia se implica e se identifica os caminhos que estão a ser recobertos pelo mato 

das propriedades vizinhas, a…, a autarquia, através das máquinas que os limpa, de 

repente reconstitui aquilo que está nas cartas de 1:50 000 e 1:25 000, estão lá esses 

caminhos todos, já temos o material de trabalho, não precisamos até de ir inventar 

guiões para ir agora para o terreno, podemos é ter dificuldade em encontrá-los, porque o 

mato (Inaudível), mas ele está lá por baixo. Portanto, isto pode ser uma aventura. Dá 

para os meninos pequeninos como brincadeira, dá para os outros como processo de 

descobrimento, para os mais velhos porque se podem esconder no mato a namorar e 

encontrar a sua mãe mais à frente, dá para todos. E isto é, é apenas um exemplo. Mas 

vejo outros… Vejo outros em que a…, as áreas da Gestão, da Economia, da Sociologia, 

da Antropologia, as nossas áreas neste caso produzidas no ISCTE, como outras mais 

especializadas, como é óbvio, Estudos Superiores de Agronomia, ou outras…, de outras 

referências, a Geografia…, eu vejo que é possível por de pé inclusive numa dimensão 

até mais poética, combinando as exigências técnicas da combinação das espécies 

florestais em lugares, em áreas públicas extensas, em que seja definido que vai ser 

construída floresta, essas escolas, essas pessoas, em articulação connosco, produzirem, 

escreverem palavras com árvores, para se lerem de cima, isto pode ser feito com 

carvalhos no meio dos pinheiros, porque o carvalho quando (Inaudível), pronto… 

(Inaudível) todos seguidos, distribuem-se… Construir-se coisas no território é de uma 

importância… E se formos aos rios e aos cursos de água, esse levantamento, o 

diagnóstico, a passagem para a identificação dos, dos agentes que causam problemas, 

como é que aquilo…, se se podem meter no mesmo saco, que meios é possível para a 

autarquia ter tratamentos de água, ou de afluentes, perdão, que não, que não necessitem 

que eles sejam descarregados nos rios, ou na sua vinicultura… Há aqui qualquer coisa 

que nós não estamos a encarar como um campo notável de pedagogia, de investigação e 

de puro exercício lúdico. E de puro exercício lúdico, combinando, neste caso, os graus 
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de ensino superior com os graus de ensino do secundário e as autarquias. E isto eu acho 

que são coisas que se podem pôr de pé. 

 

MDG: Com implicações de desenvolvimento, nomeadamente com resultados sociais, 

económicos e etc. 

 

JPB: Total. 

 

MDG: Total. Portanto é um programa de desenvolvimento… 

 

JPB: E que pode ser exemplificado à escala de um concelho, que dá um brio espantoso 

àquela gente, e que evidentemente os concelhos ao lado querem imediatamente 

reproduzir… 

 

MDG: Replicar… Claro. 

 

JPB: Então, são estes tipos de coisas… Isto a propósito… O entusiasmo que vem da 

preocupação é natural. O entusiasmo é uma coisa secundária, não é, não é ferramenta 

em si. Resulta de sentir que a reflexão, os problemas projectados na realidade concreta 

onde podemos envolver-nos e envolver pessoas, não é?, e eu penso sempre nos mais 

jovens, é óbvio, é óbvio que são eles. É escusado ter ilusões… 

 

MDG: É o potencial que nós temos… 

 

JPB: E aí, sim, penso que se poderiam fazer coisas que as vezes não fazemos, porque 

pensamos que não se adapta bem. Escusamos de ter ilusões… Abriram-se os campos 

para todas as possibilidades. As codificações muito estritas das instituições no seu modo 

de reprodução está ultrapassado, está ultrapassado. Não temos… 

 

AFC: É preciso descobrir essas novas… 
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JPB: Temos de encontrar novas formas… Porque se não as pessoas fazem todas 

(Inaudível), onde estão, chateiam-se, nem sequer têm pessoas para se aventurarem em 

projectos com alguma dimensão de aventura e de incerteza e…, mas também de 

criatividade… 

 

AFC: Muito bem. 

 

MDG: Ficamos então por aqui. 

 

AFC: Óptimo. Joaquim, muito obrigado por mais uma excelente conversa. 

 

 


