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Ora, Joaquim, para iniciar esta entrevista gostaríamos de começar por te pedir que nos 

falasses um pouco das tuas origens: nascimento, local de nascimento, raízes familiares, 

primeiras formações e… Pronto, gostaríamos que começasses pelo princípio. 

 

JPB: Pelo mais difícil, não é? Bom. Beira Alta, no Centro do país, uma vila pequena, 

Nelas. Entre Viseu e Seia, ali no sopé, quase, da Serra da Estrela. Numa família de 

proprietários que tinham de cultivar a terra para auto-sustento. É muito importante essa 

minha relação, porque… E a minha origem, digamos, porque é feita de um lugar de 

fronteira: fronteira entre um proprietário de terras e património edificado que tinha de 

trabalhar; fronteira no tempo que, com a emigração nos anos sessenta, deixou de haver 

trabalhadores rurais a que o meu pai pudesse recorrer, porque não tinha capitalizado e é 

ele que tem propriamente de trabalhar; mas também fronteira, porque a própria vila 

ainda não se urbanizou suficientemente para se separar do mundo rural. Era uma vila 

rural, uma vila completamente rural. E nesse lugar, de certo modo, eu sou tocado por 

experiências que estão na origem daquilo que mais tarde vim a ser em termos 

profissionais. Repara é uma… Faço a escola em Nelas, faço o liceu em Nelas, até ao 

sexto e sétimo ano, e naquele lugar a… As questões de economia eram decisivas. E as 

questões de economia levam frequentemente a ter de descobrir soluções. E então eu fui 

marcado muito por a procura… Pelo exercício da imaginação. Quase como prática 
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quotidiana. O exercício da imaginação. Do lado do meu pai, com um sentido mais 

utilitário, mas também muito lúdico. Para vos dar dois exemplos: a ladra é um objecto 

em folha, dentado, que dá no fruto e permite cortá-lo e depois descê-lo e metê-lo num 

balde; e o facto de ter inventado uma ladra, que é uma tesoura que corta o pé do fruto, 

que tem uma rede que vem por aqui abaixo, que entra no balde, sem ser preciso andar a 

baixar e a subir a rede, a ladra… É um objecto de uma perfeição ergonómica e de uma 

beleza… E a própria rede (que o meu pai era pescador também, nas horas vagas) era 

feita por ele, com a sua agulha de fazer a rede das armadilhas da pesca, não é? Ou seja, 

tudo aquilo dava resultados que era de uma imensa eficácia, criava admiração de todos 

nós, e o grande gozo de se ter feito um objecto apreciado e, no entanto, de uma 

extraordinária utilidade. Segundo exemplo, exactamente pelas mesmas características: o 

temporizador para evitar (nem sei se havia na altura, mas, houvesse ou não, não era 

preciso comprá-lo), para a, acender a luz das galinhas no aviário, para comerem mais 

cedo, para porem os ovos como devia ser. E as galinhas, por volta das quatro da manhã, 

tinham a luz acesa para acordarem, começarem a comer, e ovo sair no tempo em que 

devia sair. E o facto de pegar num despertador normal, de fazer duma das orelhas a que 

dá a corda um tambor onde enrola um fio, que termina num arame, que mete num 

interruptor, e que quando dispara o som do despertador, faz enrolar, enrolar e dispara a 

luz… Ou seja, este pequenino equipamento que significava não andar a ter que se dirigir 

a uma loja para comprar o tal temporizador, que eventualmente, como digo, não, nem 

sequer recordo se haveria ou não, e foi feito ali. Tudo isso eram processos que 

permanentemente estavam a socorrer. E o que é curioso é que os aviários da zona da 

zona de Nelas, todos eles tinham relógios feitos pelo meu pai. Ou a certa altura já todos 

faziam igual ao que ele fazia, que era um despertador de duas orelhas, não é? Um para a 

corda propriamente dita, outro para a corda do despertar, não é? Podia dar imensíssimos 

exemplos mesmo sem ir ao território onde as invenções eram essas… Enfim… 

Ocorriam permanentemente, era o território da caça e da pesca. Eu estou a falar apenas 

dos utilitário, efectivamente utilitários. Bom, isso por um lado. E por outro lado, pelo 

lado da minha mãe, também a necessidade absoluta de rentabilizar os recursos todos. 

Em quê? Nos sistemas de conservação. Os sistemas de conservação em geral, numa 

cidade dada, estão tipificados, digamos, porque são tecnologias que se aprendem e que 

se transmitem. Podem ser melhorados. Mas naquele caso, podia-se ir mais longe. No 
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caso, pode exemplo, de preparados alimentares, podem-se inventar formas de conserva 

para certos produtos que antes ninguém conservava, o que se traduz depois em 

preparados gastronómicos, já que ninguém conservava aqueles produtos tem que ser 

conservado doutra maneira, não é? Um mês, ou dois meses,ou quatro meses mais tarde. 

Então, esse universo propriamente da casa em torno do que é o trabalho da procura de 

soluções, que passam por uma certa liberdade ou exercício da imaginação, eu quase 

diria uma metodologia da imaginação que toca a invenção num lado ou noutro, para 

mim foi profundamente marcante, profundamente marcante. Mais, acho que aqui se 

pode colocar, tirada como conclusão deste aspecto da minha aprendizagem desde 

pequenino, não é?, desde muito pequenino, da escola primária até à idade de homem. 

Tudo… O fascínio de viver neste universo da procura de soluções… E essas então 

tocavam o êxtase no meu caso concreto, quando as soluções eram para coisas inúteis. 

Coisas inúteis. Inventar coisas inúteis, que não serviam para nada. Mas que eram 

perfeitas invenções, não serviam para nada. E que me dava imenso gozo ver que aquilo 

resultava. Não servia para nada. Pôr um pássaro, por exemplo, ensinar o passarinho a 

tirar água de um poço para beber, não é? Com um baldinho, com a patinha, puxava com 

o bico, depois punha a pata na pá, depois puxava mais um bocadinho, depois bebia do 

balde. Isso não servia para nada, a não ser ver esse exercício de relação com os animais, 

etc. Bom, um elemento importantíssimo que eu diria é que o lugar que… uma sociedade 

pode ser pequena e neste caso era uma cidade ampla, refiro-me à vila, e à casa dentro da 

vila, uma sociedade ampla, diversificada, compósita socialmente, solidária, mas o lugar 

que ali tinha e que tem nas sociedades o indivíduo, o lugar do indivíduo. Essa 

capacidade de poder fazer, sem que isso seja transgressão ou entendido como uma fuga 

à norma, poder fazer doutra maneira. E essa, para mim, foi sempre uma questão central, 

porque tocou mais tarde… Que mais tarde tive que confrontar na literatura 

antropológica, sobretudo a do começo dos anos setenta, final dos anos sessenta e 

começo dos anos setenta das sociedades camponesas aqui do mediterrâneo, era a ideia 

de que o indivíduo tinha pouca existência. Até aí. Até aí, o indivíduo tem pouca 

existência. É o colectivo como um todo, como um todo, são as normas, são... O 

indivíduo tem pouca existência. O indivíduo é descoberto no espaço urbano, mas nestas 

sociedades estudadas pelos antropólogos o indivíduo aparecia subsumido no colectivo, 

não é? Ora, para mim, apenas como intuição, eu já intuía e interessava-me qual era a 
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diversidade dos indivíduos, já que cada um sonhava suas coisas, ao dormir, qual era, 

como é que ele solucionava uma coisa ou outra, que habilidades desenvolvia ou não, 

que inibições tinha. Ou então como é que ele tinha uma maior ou menor tendência a 

respeitar uma suposta norma existente, uma suposta norma existente… Uma questão 

que me parece importante. Ora, esse universo da casa, portanto, de uma avó que eu tive, 

que é que marca-me muito nessa aprendizagem, claro. O meu pai nas suas relações com 

o mundo natural, o trabalho agrícola; uma avó, mãe dele, que nem sequer sabia ler nem 

escrever, analfabeta, padeira, fazia as contas com rodas que fazia na parede e traços, as 

rodas eram cincos, os traços eram unidades e, portanto, quatro traços com um diagonal 

ela sabia que eram cinco os pães, broas que tinha vendido. Se tinha vendido cinco duma 

vez era uma roda. Portanto, a cozinha já muitos anos depois de ela morrer ainda tinha 

aqueles traços pintados. Eu tenho muita pena de não ter guardado essas tábuas, que 

gostaria de as ter aqui no museu, por exemplo, ou de ter fotografado, que não fotografei. 

E essa avó, por exemplo, vivia num mundo fantástico e amedrontado das bruxas, dos 

lobisomens, dos terrores todos que depois, mais tarde, vim a estudar nos livros dos 

etnógrafos, e que vi depois no terreno. Ela tinha tido um tio lobisomem. A mulher desse 

tio dessa minha avó às quintas-feiras virava-lhe o casaco do avesso para ele não ir para 

o fado, ou seja, para ele não se transformar em lobisomem na rua. Ou seja, esse tipo de 

práticas, as histórias que me contavam quando eu tinha para aí sete anos, e eu gostava 

muito de ir lá para passar o máximo de tempo com ela para ouvir aquelas histórias… 

Duma mulher que ia ter um filho e não teve nada um filho, saiu-lhe uma cobra pela boca 

do corpo e… Para já, a ideia de uma boca, de uma boca do corpo, não é?, que é outra 

coisa que não é a boca, esse mistério, esse, essa efabulação espantosa em torno de uma 

realidade que não era aquela realidade palpável, era outra, não é? Ou seja, do mundo da 

construção, do imaginário das sociedades… Mais tarde para mim foi decisivo, e eu 

estava ali a vivê-lo. Portanto, também aí esse território de fronteira em que parece ser 

uma sociedade ilustrada, instruída, e que comunica com os seus pares, porque ela é 

estratificada, estamos no final dos anos quarenta e os anos cinquenta todos… E não, tem 

tudo isto. Essa existência naquele local deu-me uma importante experiência que até hoje 

continua a ser marcante e continua a ser um tema de trabalho para mim: a experiência. 

A experiência e a reflexão sobre a sazonalidade das sociedades. Ou seja, como é que o 

tempo se organiza num devir de qualidades diferenciadas. Não apenas as estações do 
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ano, as produções, os trabalhos na agricultura que umas vezes eram esparsos com uma 

ou duas pessoas, sei lá, por exemplo, agora no Inverno, para podar as oliveiras, para 

podar as árvores, ou mais tarde, para cortar as vides. Ou então com muitas pessoas, na 

altura das apanhas das batatas, ou das vindimas, da descasca de milho, da debulha, etc., 

ou ligados à produção animal. A questão da sazonalidade e como é que a sazonalidade 

punha em contacto o espaço ritualizado também pelo sagrado da vila propriamente dita, 

o espaço urbano, e a actividade económica, também cheia de ritualidade, mas mais 

pragmática, técnica do meio agrícola. Essa questão foi muito importante para mim. Eu 

julgo que fui profundamente marcado pela minha origem, talvez por essa situação de 

fronteira daquela casa. Não era uma verdadeira casa de camponeses, também não era a 

casa dos senhores que tinham sempre empregados a trabalhar, não. Estava nessa 

fronteira. E finalmente uma questão… Finalmente, se é que se pode dizer finalmente, 

muitas outras coisas que eu não estou a dizer e certamente me fizeram e que eu próprio 

nunca cheguei a pensar nelas… Mas há uma que é muito importante, que depois, mais 

tarde, pude também interrogar no meu trabalho de campo mais prolongado, enfim, 

enquanto antropólogo. A relação que existe entre o saber fazer e o fazer bem. E essa 

dimensão é fundamental, porque frequentemente, no plano até da análise estética, foi 

difícil avaliar… Pensou-se, frequentemente, que os resultados funcionais eram o 

principal atributo de um plano de intervenção numa operação qualquer de um 

camponês, mas há associado a isso um fazer bem. Ou seja, há uma estética que é sempre 

indissociável de uma técnica de intervenção, seja para fazer um muro, arranjar um 

caminho, lavrar um campo, cavar à enxada, para separar as alfaces umas das outras e 

ficarem todas bem distribuídas, para tirar as ervas… Ou seja, para que tudo isso 

resultasse… E essa questão da estética, isso aprendi enormemente com o meu pai. A 

questão… O fazer, o saber fazer… Tem de se fazer bem. Senão, não vale a pena. Tem 

de se fazer bem. Pode-se ter os mesmos resultados fazendo mal, mas tem de se fazer 

bem. Essa questão para mim era uma lição, para mim pessoalmente, mas eu agora falo é 

da importância que ela teve como reflexão sobre essas sociedades, sobre o que é o fazer 

com um intuito, com um objectivo, e, digamos, os elementos de avaliação estética que 

está nesse fazer. Sei lá… Posso vos dar exemplos que ouvi já em trabalho de campo, De 

aldeia para aldeia, a mesma operação, para a mesma finalidade, pode haver diferentes 

maneiras de fazer, e surgem critérios de avaliação de uma para outra, pejorativos em 
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geral, sobre o fazer melhor ou pior, não é? Sei lá, por exemplo… Esse exemplo, para 

mim, mais marcante é o dos potes de três pernas, em ferro fundido, onde se faz toda a 

comida nas aldeias transmontanas, inclusivamente aquele muito grande, de trinta, 

quarenta litros, onde se faz a comida dos banquetes de casamento, em Rio de Onor 

quando, depois de usados, são lavados por dentro e por fora, e areados por dentro com 

areia, por dentro e por fora. Em Guadramil são areados só por fora, depois de usados. 

Com o trabalho de lavagem sucessivo, anos, anos, anos, a fazer, em geral aquilo é um 

trem de casamento que se vai fazendo um pouco depois de casar e, portanto, um casal 

de setenta anos tem muitos, tem já muitos anos de uso naqueles equipamentos, fica 

brilhante por fora, quase prateado, de tanta areia levar. Quando não é usada areia por 

fora, fica o ferro fundido, áspero e negro original. As mulheres de Rio de Onor 

consideravam as suas vizinhas a seis quilómetros de distância, na mesma freguesia, 

aliás, como uma grande falta de higiene. No entanto, os potes eram todos lavados 

religiosamente por dentro, só que não estavam areados por fora. Esses critérios, essa 

questão da estética, dos critérios de avaliação, para mim, sempre reenvio a essas 

linguagens intuídas, começando por ser intuídas, e depois aprendidas aqui, neste 

universo de pertença. 

 

GIC: Queria voltar aqui um pouco à tua formação mais formal, à tua… Enfim, a parte 

da escolaridade. Disseste que fizeste a escola e o liceu em Nelas. Queria que falasses 

um bocadinho dessa, da parte final mais da formação, e tinha uma pergunta que tem um 

pouco a ver com a leitura, a escrita, como é que, neste quadro, não é?, neste ambiente, 

como é que essas coisas surgiram… 

 

JPB: Só para retomar ainda esse âmbito da casa… O meu pai não lia. O meu pai não lia. 

Eu quando comecei a fazer uns versos, um dia fiz-lhe uma dedicatória de um livro de 

poemas que nunca cheguei a fazer, só escrevi dois ou três poemas, mas já tinha a 

dedicatória que era «Ao meu pai, que tem a grande sabedoria de não ler jornais nem 

sequer gostar de poesia.». Era a dedicatória que eu fazia ao meu pai. Não lia. Era uma 

coisa que não lhe interessava , estava para além disso, uma sabedoria para além disso. 

Um conhecimento tão profundo, que ele apropriava, apropriava-se do mundo, fazia… 

Bom. A minha mãe lia. E sobretudo havia a memória quase mágica e mítica de um tio 
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que tinha morrido um ano antes de os meus pais casarem, que era, esse sim, o 

intelectual, o intelectual da geração, da grande geração, que dizimou a população 

portuguesa da tuberculose antes de haver penicilina, e que, por passar muito tempo na 

cama, e… Enfim, acamado, lia muito, tocava guitarra, divertia-se, fazia partidas e era 

esse lado criativo, esse sim, tinha essa memória, e no meio dos livros dele, apareceram 

papéis que eu também lia com curiosidade, etc. Veio-me por uma via que não era 

propriamente ensinada em casa. Foi aprendida… Os livros que havia foi numa arca… 

Enfim, duas dezenas de livros, portanto, não foi por aí que me interessei pelos livros. O 

livro veio talvez mais por um lado introspectivo, o gosto de leitura, eventualmente essa 

fixação neste tio, ainda por cima fisicamente eu era muito parecido com ele, se calhar 

também essa identificação que as crianças fazem. Eu saio dali para o liceu, em Viseu, o 

antigo sexto ano, com a ideia, exactamente por esta relação com a natureza fortíssima, 

de fazer Biologia. E começo por fazer biologia, só que esbarro na matemática que era, 

de facto, o grande, o meu inimigo público número um. Eu sentia-me absolutamente 

limitado com este obstáculo. E ainda faço um primeiro sexto ano em Biologia, mudo 

para a linha de ensino para Direito, vou fazer Direito para Coimbra, a partir de Viseu.   

 

GIC: Tinhas quantos anos nessa altura? 

 

JPB: Quando vou para Coimbra, ainda me zanguei em Viseu com o professor de 

Literatura, achei que ele me deu muito poucos valores, e fui estudar como aluno 

voluntário para casa, tinha a paixão da literatura e achava que merecia mais, enfim… 

Bom, e portanto perco um ano, mais o ano de Biologia, devia ter vinte anos, não é? 

Tinha dezanove anos. 

 

GIC: A tua experiência com a poesia foi anterior a isso. Que idade é que terias? 

 

JPB: Começou aos doze. Aos doze ou treze. Eu lembro-me da primeira biblioteca que 

tive. Fi-la eu, em madeira. Lembro-me perfeitamente. E ainda tenho, que há tempos não 

a quis queimar. Estava quase a queimá-la, andei a arrumar as coisas. Essa estante tinha 

dezasseis livros. Era uma biblioteca com dezasseis livros. Era uma coisa espectacular. 
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GIC: E lembras-te do que lias?Alguns autores que tivesses lido, lembras-te? 

 

JPB: Claro que sim. Lembro-me. Coisas que tinham a ver com Ciências da Natureza, 

naquela colecção onde foi publicado, não sei se vocês se recordam, livros cartonados, o 

Eddison e a Madame Curie, um livro do Jean Rostand sobre, Pode-se Modificar o 

Homem, eram assim umas literaturas em torno das relações com a natureza, dos 

inventores, claro, porque estava profundamente marcado pelos inventores, porque eu 

vivia ali, no espaço da invenção… E depois a literatura. Os livros conseguia arranjar na 

farmácia em Nelas, o senhor da farmácia ao lado tinha uma pequena papelaria, vendia 

uns livros, e no meu tempo de liceu, sempre que podia, comprava um livro que acabava 

de chegar. Lembro-me de alguns, o Alves Redol que foi chegando e quando chegava… 

Tenho algumas edições originais por causa disso, porque os comprei quando tinha para 

aí quinze ou dezasseis anos, ou catorze, ou dezassete, até sair dali para Viseu e depois… 

E depois havia a festa de anos e eu pedia aos meus colegas «Se vocês querem oferecer-

me», eu sabia que me ofereciam um livro, e… Bom. E, portanto, a literatura… Eu 

gostava de vos falar da literatura um pouco mais à frente, porque a literatura parece-me 

aqui uma questão central no meio disto tudo e no meio das questões de fundo das 

ciências sociais… 

 

AFC: Claro. Está bem. 

 

GIC: Então estamos em Direito. Foste para Direito… 

 

JPB: Coimbra… Sinto que é importante falar de dois aspectos que se prendem com algo 

que hoje… É sempre retrospectivamente que o fazemos, não é?, tal como hoje nesta 

conversa convosco está a ser induzido… Dois aspectos. Um deles, o curso de Direito; e 

outro deles, a experiência num organismo associativo importante em Coimbra que foi o 

Circo de Iniciação Teatral da Academia de Coimbra, o CITAC. Quanto a Direito, eu de 

certo modo faço Direito por ter de fazer o curso superior, não é qualquer coisa que me 

apaixone na verdadeira acepção da palavra. Só que cedo descubro que há uma parte de 

Direito que me interessa muito, assim como mais tarde vim a descobrir que houve uma 

parte desse Direito que se tornou central, até para o meu conhecimento, enquanto 
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antropólogo, das sociedades que estudo. A primeira que me interessou muito na altura 

era tudo o que tinha a ver com o lado de introdução e da história, seja em cadeiras 

autónomas, como a História do Direito Português, seja toda a parte introdutória 

histórica de algumas cadeiras, Direito Colonial ou outro, introdutória e histórica do 

Direito. Ou seja, como é que as sociedades… No tecido social, os órgãos definidores 

que estruturam a sociedade como é que produzem as normas que permitem regê-la, 

como é que ela se rege, como é que vão surgindo e como é que vão sendo substituídos 

uns sistemas por outros no tempo. Depois, a parte que, na altura, eventualmente até me 

era hostil, e que hoje reconheço que é certamente aquela que mais me aproxima com as 

questões que estudamos, que me interessam na Antropologia e que certamente aos 

sociólogos também interessa… Refiro-me por um lado ao Direito Civil, e ao Direito 

Administrativo. O Direito Administrativo é absolutamente central. Ou seja, todo o 

sistema normativo, todo o sistema normativo que, por um lado, permite aquele 

funcionamento das sociedades de algum modo as explica. Explica as sociedades. E mais 

que isso: comecei, inclusivamente trabalhei muito, e continuo a socorrer-me dele, como 

fonte e como lugar de interrogação da própria sociedade, no caso das posturas 

municipais que são, digamos, bastião último do ordenamento administrativo, que eu 

sempre utilizei em muitos contextos de pesquisa e que provavelmente há informações 

que só lá se encontram, só ali se encontram. Ou então, ao estudar, ao debruçar-me sobre 

as questões das reacções populares e de todo o imaginário e também a memória 

transformada em imaginário da relação das populações às Invasões Francesas, por 

exemplo, o sistema jurídico todo posto de pé pelos francês durante a primeira invasão, 

que, por sorte, foi editado em 1908, por sorte, portanto, temos os decretos todos desde o 

primeiro dia de entrarem em Portugal até um dia depois de saírem, temo-los todos, e de 

repente percebe-se o que era o esforço, através de um ordenamento jurídico, de tentar 

controlar a subversão, e tentar evitar a revolução, tentar policiar, isso, é esse direito um 

bocado difícil e, como digo, hostil quando se é estudante, porque se tem de estudar a 

sebenta, eram os temas da depuração, por ali acima, tinha-se de decorar, e tinha-se, 

bom… Mais tarde, não. Mais tarde tive esta notável revelação. Quanto ao Direito Civil, 

o próprio ordenamento na altura em que é criado, o ordenamento jurídico surge numa 

altura em que em Portugal se constrói, se está a construir na sua identidade nacional, 

com o Código Civil, não é, do Visconde de Seabra. Portanto, tudo ocorre, no fundo, na 
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década a seguir à Regeneração dos anos cinquenta e sessenta, tudo ocorre nessa altura: o 

serviço militar obrigatório, a demarcação da primeira carta coreográfica de Portugal, a 

demarcação definitiva das fronteiras com a Comissão de Mista, o Código Civil, por aí 

fora, por aí fora… O conjunto imenso de instrumentos de unificação do país, de 

identificação, e… Bom. Portanto, o Código Civil também foi para mim o lugar aonde, 

afinal, está inscrito aquilo que mais tarde os antropólogos andam a fazer: a estudar a 

família, a estudar o parentesco, a estudar as transmissões, os bens que se transmitem, a 

estudar tudo isso e está ali, só que como está na sua secura, somos um bocado avessos a 

encará-lo, mas eu tive de me socorrer recentemente, num dos textos que, enfim, que 

mais prazer me deu, talvez seja aquele onde algumas das questões teóricas que me 

interessam melhor ficaram explícitas sobre os tesouros, digamos, o argumento mais, 

mais, mais óbvio são os artigos que vêm no Código Civil sobre os tesouros, são os 

artigos que vêm no Código Civil sobre os tesouros, é a legislação sobre os tesouros. Nós 

falamos dos tesouros, dos tesouros, como se…Não. Estão lá legislados e com esse 

nome. 

 

AFC: Vem do século XIX? 

 

FPB: Sim, sim, até hoje. O Código Civil vigente hoje. Se encontra na sua propriedade, a 

quem pertence o tesouro que lá está, ainda com esse nome. Ou se encontra num terreno 

público, não é? E repara, os arqueólogos, e a Lei do Património depois entroncou nessa, 

não é? Bom, é um artigo que eu tenho sobre os tesouros, «O Passado, o Presente e o 

Risco de Desordem», e que provavelmente vale a pena referir daqui a pouco por causa 

de uma questão que julgo que vos é particularmente cara, aos sociólogos. Bom. O 

Direito foi uma coisa que eu ia aprendendo, e dispertava-me atenção, como digo, num 

plano, da História. Aliás, o professor, agora vou comentar, porque é um colega nosso e 

ilustre Reitor da Universidade Católica, o pai do Braga da Cruz, o meu professor de 

História do Direito Português. Portanto, essa dimensão da História é particularmente 

importante. Por exemplo, não podemos esquecer que os fundadores da Sociologia, 

particularmente da Sociologia e uma parte da Antropologia, no contexto europeu, claro, 

eles saem das faculdades de Direito, e que estudam instituições, e que produzem sobre 

as instituições. No caso português… Até no caso português, quando o Paul Deschamps 
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vem a Portugal, ele vem pela Faculdade de Direito de Coimbra, não é?, falar sobre o 

que é a estrutura do povo português, a organização da família e da economia… Bom. E 

os clássicos do século XIX, todos eles, não é?, onde esteve ligado o Oliveira Martins, é 

essa gente do Direito… Funda-se ali um vasto território onde se autonomizam essas 

disciplinas, não é? E o outro lado que foi a experiência propriamente participativa, 

cívica, estudantil num órgão académico. Ora, o CITAC foi uma experiência 

importantíssima para quem lá passou. Para mim foi, de uma decisiva importância, e é 

importante por vários motivos. Eu tenho isto relativamente fresco na minha cabeça, 

porque há muito pouco tempo um jovem aluno nosso do ISCTE, que está a fazer uma 

tese de doutoramento sobre o CITAC, fez um filme, o percurso todo do CITAC, 

procurando entrevistar pessoas que apanharam todas as gerações do CITAC, desde o 

primeiro grupo onde estava o Rui Vilar, por exemplo, até aos actuais, até ao presente. E 

nessa, nessa preparação… Ele entrevistou vários elementos que passaram pelo CITAC, 

e para preparar um pouco essa entrevista, eu próprio tive de retomar as minhas próprias 

memórias, ajeitá-las, percebê-las, e até alguns elementos textuais e enfim… Dossiers e 

materiais da época. No CITAC, portanto, quando eu entro, em 65, 64 foi o primeiro ano 

de Coimbra, não entrei, mas em 65 até 69, finais de 69, eu trabalhei com dois 

importantíssimos encenadores da história do teatro europeu, e que são os antípodas um 

do outro no modo de trabalhar e de se posicionar em relação ao que é o teatro. O 

primeiro, o Vítor Garcia, que tinha um perfil de criação no plano da genialidade 

intuitiva. Trabalhámos três anos com ele e depois com um professor de teatro. Um 

professor de teatro que mais tarde veio a ser o director do Teatro Nacional da Catalunha, 

um pedagogo, que mal chegou fez um curso de teatro e no âmbito do curso é que se 

construiu o espectáculo num processo crítico, lúcido, atento, de grande exigência 

contínua, de grande racionalidade. Ora, o Vítor Garcia fez connosco uma questão que 

nos marcou decisivamente. Ele, para conceber um espectáculo, para além da escolha do 

texto, podia ser por vários motivos, tinha de encontrar a matéria que dava a expressão 

física desse espectáculo, e para cada espectáculo encontrou uma matéria, e nessa 

matéria buscava, e… Nós percorremos o país, o litoral do país, ali na Beira Litoral, à 

procura daquilo que poderia ser a fonte inspiradora para um olhar. Então, aquele grupo, 

no fundo, de eleitos, quatro ou cinco, no qual eu me encontrei, nas viagens com o Vítor 

Garcia, fomos testemunhas dos processos do olhar. Como é que, andando, este homem 
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olhava e identificava noras abandonadas, e daquelas noras abandonadas, o que é que se 

pode fazer disto?, fazer máquinas, e transforma isto num grande maquinismo que se 

movimenta no palco; ou então descobrir um carro de bois que foi usado, e o que é que 

se pode fazer disto?, um calvário, uma cruz, uma mesa… Do próprio, de um simples 

carro de bois. Significava que era preciso montá-lo e desmontá-lo e articulá-lo, e 

transformar aquilo em qualquer coisa que de repente, a certa altura, também era um 

carro de bois, só que era tudo o resto que nos surpreendia e que nos esmagava com 

aquela forma de criatividade. Ou então ainda para esse primeiro ano, exactamente no 

começo desse espectáculo, uma matéria que ele precisava que fosse viscosa, tipo verme, 

peganhenta, que foram uns oleados de uns pescadores de Mira, que nós nem cá temos 

no Museu, e que, na altura, trouxemos quantidades espantosas, e víamos naquele palco 

um magma total de coisa viscosa, molhada, donde saíam os seres humanos, de onde 

nasciam os seres humanos na parábola da criação do mundo, e com isso faz esse 

fabuloso espectáculo do grande teatro do mundo, do caldeirão. Nós tínhamos esse 

processo. Como é que ele fazia? Autonomizava os grupos e as equipas. Dizia «Vocês 

são a equipa do vestuário, vocês são a equipa da carpintaria, vocês são a equipa das 

luzes, vocês são a equipa do som, e o espectáculo aparecia feito. Não ensinava ninguém. 

Aprendia-se de tal maneira, que nenhum livro, por muitos anos que andasse numa 

universidade, nunca podia aprender. Há aqui uma espécie de… Há qualquer coisa aqui 

que releva do lugar que o corpo, a gestualidade ocupam como acto de pensamento. 

Digamos, aquele teatro era isso: um corpo a pensar; os corpos pensavam. E levava-nos 

para uma dimensão profundíssima, porque era vista por dentro e não apenas por fora, 

como mais tarde os teóricos da performance poderão dar um contributo ou outro. Bom. 

O Vítor Garcia pertence e está incluído nos grandes livros da história do teatro mundial, 

exactamente pelos espectáculos que montou por esse mundo fora. Morre muito cedo, 

enfim, abandonado… Enfim, há meia dúzia de anos, num balcão de metro de Paris. Os 

excessos dele não lhe cabiam dentro do corpo. Por ali morreu. O Ricard Salvat continua 

a trabalhar em Catalunha, em Réus, perto de Tarragona, como professor na 

Universidade Tarragona, de que se reformou agora. O Ricard Salvat é completamente 

diferente. O Ricard Salvat vem e, prepara uma exposição que também nós e eu, como 

membro do Conselho Artístico acompanhei de perto, procurámos no terreno. Ou seja, 

queria fazer a história de um homem que foi marcante no imaginário popular e na 
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história intelectual da Galiza: o Adolfo Alfonso Castelao. Ele, que se exilou com a 

Guerra Civil, um pouco antes, vai para a América Latina, ainda hoje é venerado em 

algumas paragens, ainda há imagens do Santo Castelao, Santo Castelao, a figura dele, 

com os seus óculos, Santo Castelao. Vejam bem a presença fortíssima daquele homem. 

E nós fomos ali encontrar as pessoas que o conheceram, os intelectuais galegos, todos 

os opositores ao Regime de Franco na altura, e faz-se o espectáculo sobre o Castelao 

que no ensaio geral é proibido pela Censura. Estamos em plena crise académica de 69. 

O Alberto Martins era o presidente da Associação Académica, tinha havido as 

contestações na altura da visita do Presidente da República no edifício de Matemáticas. 

Coimbra está em polvorosa. Muito rapidamente, o Ricard Salvat ainda tem a 

possibilidade de fazer o Brecht, A Excepção e a Regra, proibida, e é posto na fronteira. 

E então é esta a experiência forte do CITAC, uma experiência de militância, uma 

experiência de solidariedade, uma experiência do que são a pluralidade das linguagens 

para comunicar e sobretudo a experiência de que o próprio exercício partilhado de um 

gesto de vanguarda é em si mesmo contestatário. Profundamente contestatário, 

independentemente dos conteúdos que se possam transmitir. Isso foi profundamente 

marcador da minha experiência e, claro, não sonhava que fosse tão importante para mim 

enquanto director do Museu Nacional de Etnologia: é óbvio que fazer uma exposição é 

fazer uma encenação, é óbvio que fazer uma exposição é pensar em três dimensões, um 

problema teórico, é óbvio que fazer uma exposição é sentirmos o corpo envolvido num 

espaço cénico em que as componentes de iluminação, de som, de movimentos, em que 

nós somos parte, sem saber que fazemos parte, se combinam de uma forma que tem de 

ser criticada, tem de ser reflectida. É uma coisa que procuramos fazer aqui, reflectir 

sobre o que é cada exposição, até onde conseguimos ir, e não tenho dúvidas nenhumas 

de que essa experiência profunda no CITAC foi decisiva, foi decisiva. 

 

GIC: E ser professor também tem alguma coisa a ver com essa dimensão do teatro ou 

achas que não? 

 

JPB: Acho que tem. É uma pergunta de uma pertinência total. Ou seja, a maneira como 

nos exprimimos, como somos capazes de o fazer. Há coisas que não conseguimos 

ensinar. Podemos é eventualmente, pela maneira como o fazemos, dar condições a essa 
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aprendizagem, a essa estimulação… Atenção, mas não enquanto actor, porque eu fui o 

mais desgraçado actor da história do CITAC. Fui sempre camponês ou carregador. No 

Grande Teatro do Mundo, fui o camponês, no Castelao fui o labrego, que é a mesma 

coisa, e em A Excepção e a Regra fui o carregador do João Rodrigues que era o 

colono… 

 

MDG: Nessa fase de formação universitária, depois dessa situação conturbada e política 

que referiste, seguiu-se uma outra etapa da tua vida, fora do país. Queres falar-nos 

também disso? 

 

JPB: Sim… Quero dizer, aquilo culmina, esta grande crise culmina com uma 

incorporação obrigatória, não é?, 51 dirigentes foram colocados numa incorporação 

especial no serviço militar, um deles era eu. 

 

MDG: Em 69, em 1969… 

 

JPB: Em 69. É uma décalage talvez de uma semana em relação à data de incorporação 

normal e lá chegámos a Mafra, com toda a gente à nossa espera, claro, «vamos cá ver, 

vêm lá os de Coimbra e tal». Bom, não chegámos a 51, acho que éramos 48 talvez, três 

escaparam-se entretanto para a Dinamarca, para a Bélgica… Aí somos amnistiados uns 

meses mais tarde pelo Presidente da República, mas… Ainda faço um ano que me 

faltava em Direito, faltavam-me umas cadeiras e na altura de ser chamado para prestar o 

serviço militar em África, portanto, na Guiné, eu saio. E portanto eu estou exilado em 

72. No começo de 72 já estou em França e, claro, aí… Aí eu finalmente escolho aquilo 

que já sabia que queria, porque eu sabia quando andava em Coimbra que havia um 

curso de Antropologia no ISCPS, mas por outro lado, mesmo independentemente de 

não conhecer conteúdos, de não conhecer as pessoas que estavam ligadas a ele, porque 

não conhecia ninguém, nem conteúdos sequer, essa reacção imediata, epidérmica, 

veemente e radical a uma instituição ligada com a actividade ultramarina, colonial, etc. 

nunca me atraiu o desejo sequer de pensar vir a fazer, nunca, eu sabia que existia, mas 

nunca. Bom. Quando vou para França, e consegui na altura uma pequena bolsa de 

refugiado, para conseguir um passaporte da ONU, como refugiado político, eu inscrevo-
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me num curso de Antropologia. Aqui sim. Aqui há uma formação que é muito 

importante. De novo, muito importante. 

 

MDG: O curso é o primeiro curso em que te inscreves? 

 

JPB: O primeiro curso em que me inscrevo é o curso do Departamento de Etnologia e 

Ciências das Religiões, dirigido pelo Robert Jaulin em Paris 7, nesse ano. Robert Jaulin, 

foi uma personagem marcante. É, aliás, um personagem que na história da Antropologia 

aparece pouco, está um pouco, vítima dele próprio, muito radical, muito combativo, 

muito radical, com uma tendência paranóica que o levava a dizer cobras e lagartos de 

toda a gente, ele dizia, numa expressão, aos alunos, nas salas de aula… Não vou dizer. 

Não vou dizer como é que ele dizia para não dizer os nomes que ele dizia. Enfim, mas 

são os nomes sonantes, desde do nosso patrono Lévi-Strauss que celebra agora 100 

anos, outros, enfim, dizia as coisas mais inacreditáveis que podia dizer, e portanto foi 

ficando isolado, fruto também disso, mas a posição de Jaulin é a seguinte. Robert Jaulin 

denuncia, no começo dos anos setenta, no começo dos anos setenta, aquilo a que ele 

chamou o etnocídio onde participam, em pé de igualdade, os colonos, os missionários e 

os etnólogos. Era a denúncia do Robert Jaulin. E escreve não só o livro L’éthnocide 

como sobretudo A Paz Branca, La Paix Blanche. E depois ele próprio vive a 

experiência radical da iniciação com o seu livro sobre a morte no Sara, no deserto. O 

seu combate é esse, é o combate pelas sociedades dominadas no mundo global. E é aqui 

que entra em polémicas por vezes escusadas, porque inclusivamente entra em polémicas 

com o Darcy Ribeiro, uma polémica violentíssima, quando o Darcy Ribeiro, ele próprio 

é um homem combativo, combatente pelos direitos das minorias, e um etnólogo muito 

importante na história da etnologia brasileira… Só que era uma pessoa absolutamente 

fascinante naquele departamento. De certo modo, destacava-se de todos os outros, até 

dos alunos. Quando Robert Jaulin chegava… Um dia, por exemplo «Ouçam, ouçam, 

estão uns lotes de bicicleta à venda na polícia, nós podíamos ir lá comprar aquilo tudo e 

andávamos aqui de bicicleta». Ele estava sempre à frente dos alunos, os alunos «’Tá 

bem, ‘tá bem.», «Há lotes de quarenta, há lotes de vinte, há lotes de sessenta» e lá se 

comprava uma porção de bicicletas, mas quando as bicicletas se começavam a furar, era 

o Robert Jaulin que ia remendar as bicicletas. Estava à frente de todo o movimento. Um 
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dia chega lá e diz «’Tá uma péniche à venda aqui, nós podíamos comprar a péniche e 

podíamos lá montar uns cursos de expressão teatral, e uns cursos de coreografia asiática, 

e uns cursos…». Não se comprou a péniche, que era uma coisa que podia ter funcionado 

ali no rio Sena, era uma coisa perfeitamente espantosa, a capacidade que tinha de 

produzir ideias, de introduzir uma fisicalidade, digamos, no que fazia no campo da 

etnologia. Eu gostava muito do Robert Jaulin como pessoa. Achava-o intratável 

exactamente pelo lado paranóico, mas tinha esse lado… Esse lado efusivo, esse lado 

criativo, etc. E acho que os livros que ele escreveu, independentemente do excesso que 

lhe que podemos encontrar hoje são momentos importantíssimos da reflexão que se dá 

logo a partir da crise de Maio de 68, que alterou completamente o sistema universitário 

em França, e acaba, (inaudível) já é fruto de Maio de 68, e que apanhou alguns 

etnólogos no terreno e criou grandes traumas em alguns. O Jean Monod o autor do Los 

Barjot, por exemplo, estava entre os índios Pirauá da Venezuela quando se dá o Maio de 

68, soube meses mais tarde lá por um rádio transístor no meio da selva, ficou 

profundamente traumatizado, um parisiense de gema, não é?, estar a escutar aquilo, ou 

seja, tinha ficado fora da História, ao estudar povos fora da História, não é? De 

repente… E aquilo foi uma perturbação profunda. Eu quando o tive como professor, o 

homem continuou perturbado toda a vida, aliás, abandonou depois o ensino… 

Completamente. E era um homem novo. Mas, por exemplo, nessa faculdade foi uma 

experiência muito marcante ver chegar o Pierre Clastres para dar uma aula sobre os 

índios Guayaqui, do livro que ele tinha acabado de publicar, e na altura do livro havia 

setenta e tal índios Guayaqui, e quando ele nos vem dar a aula dizer «Tenho a notícia 

que há três», pronto. São experiências que marcam profundamente como cidadão dum 

planeta. Não é apenas como aprendiz de antropólogo. Modificou-me completamente. 

Ou melhor, construiu-me. Ficou. Construiu-me, foi-me construindo. E depois houve 

também outra questão e é para explicar a presença dessas sociedades no meu próprio 

trajecto de aprendizagem e de implicação cívica e política. Eu sabia, tinha definido… 

As condições era não regressar a Portugal e, portanto, eu não tinha nenhuma veleidade 

em vir trabalhar para Portugal, como antropólogo, e eu especializei-me, eu queria ir para 

a América Latina, trabalhar com sociedades Ameríndias. Portanto, toda a minha 

formação textual, de filmes, de documentação, inclusivamente também de linguística, 

porque eu cheguei a fazer exame de Quechua, portanto, até exame oral. Depois esqueci 
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praticamente tudo, apesar de ter uma palavra-passe no computador em Quechua. Por 

acaso, admito que essa ninguém ma roube, que é das poucas que eu me lembro… E com 

um índio boliviano que dava aulas em (Inaudível), dava aulas de Quechua… Porque 

estava a pensar ir para o Peru. E toda a aprendizagem da bibliografia técnica 

especializada foi esse universo, o universo dos índios que me interessava 

profundamente. O filão mais importante do meu trabalho foram os textos e as crónicas 

dos descobridores de viagem, porque achava que era esse… Como é que se tinha 

produzido o primeiro olhar, como é que se tinha constituído esse primeiro olhar num 

território de alteridade, como é que era percebido, como é que era transmitido para o 

leitor daquele cronista, e como é que se produzia a comunicação entre eles. De formas 

absolutamente… De uma imensa crueldade, mas ao mesmo tempo mostravam este 

confronto dos mundos que entretanto se encontravam, não é? E era isso. E eu diria, é 

isso. É esse um dos eixos hoje que me continua a marcar definitivamente. E quando o 

António Espanha, Comissário da Comissão Nacional para a Comemoração dos 

Descobrimentos Portugueses, em 98 vem aqui a esta sala dizer «E se nós fizéssemos 

aqui no museu, se tu fizesses aqui no museu uma exposição que tivesse a ver com os 

quinhentos anos do Brasil?», e me surgiu à cabeça três itens logo, claro que foi este que 

eu fui escolher, porque era este que eu nunca tinha fechado os dossiers, nunca, nunca. 

Nem nas bibliografias que comprava, nem nos recortes de jornais, nem nas várias 

circunstâncias que fui vivendo, um deles aliás tem a ver com António Firmino da Costa. 

Não estavas lá, mas tem a ver connosco. E tem a ver com uma experiência fortíssima, a 

experiência do Canadá naquele projecto da UNESCO, porque quando se dá a reunião, 

no norte do Québec, desse projecto Desenvolvimento Cultural… “Os Meios de 

Comunicação e Desenvolvimento Cultural em Meio Rural”, em que o Canadá entrava, 

os projectos do Canadá eram uma rádio dos índios montanheses e televisão dos inuit, e 

nós vamos ao norte do Québec na penúltima reunião, a última foi cá. A penúltima 

reunião, e… A própria viagem eu preparei-a com as crónicas do século XVII e XVIII, e 

a experiência de chegar um sítio, e reconhecer imediatamente qual é o sítio, e sabe-se o 

que lá se passou, passou-se ali uma batalha entre os urons e os índios iroqueses, os 

urons apoiados pelos franceses, os iroqueses apoiados pelos ingleses, avança-se, 

avança-se, avança-se, e de repente lá no meio da relva vê-se uma placa onde diz 

exactamente isso. As crónicas… Nesses territórios de pioneirismo ainda pouco 
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povoados tudo estava registado nas crónicas. As crónicas são documentos espantosos. 

As relações de viagens são documentos absolutamente espantosos desse reencontro com 

os espaços, sobretudo nos grandes territórios de colonização inacabada, ainda por 

ocupar… O Canadá, a Austrália, partes do Brasil, da América do Sul… E a escolha foi 

dos índios. E quando vou escolher os índios e vou contactar os meus colegas brasileiros 

foi a partir desse conhecimento, e quando fui falar com eles para os convencer, e eles 

quiseram e tiveram também o desejo de ser convencidos, foi porque partilhávamos já 

linguagens comuns: textos, questões, realidades locais. Bom, a experiência, portanto, da 

formação em França, com Robert Jaulin, em Jussieu, dos Ameríndios, que depois esteve 

na origem, o texto… Por exemplo, resultou esse primeiro texto que eu publiquei, tem a 

ver com esse primeiro percurso do olhar… 

 

GIC: Na revista Prelo. Publicado na revista Prelo em 1983… 

 

JPB: Que depois apareceu bastante mais tarde e que está ligado à história desta 

instituição, porque foi apresentado em 76, quando o museu inaugurou… 

 

MDG: Voltaste para Portugal, mas não sei se ainda quererás referir outras experiências 

desse período em França, em Paris… 

 

JPB: Sim. Quando se dá o 25 de Abril eu sei que posso voltar, e ao saber que posso 

voltar, eu vou tirar outro curso de pós-graduação, e tiro um curso de pós-graduação todo 

ele voltado para as sociedades rurais. E foi um curso que se chamava… Que já não 

existe. Um curso da École des Hautes Études, que se chamava Formation en la 

recherche en l’Anthropologie, um grupo muito restrito, variava de ano para ano, naquele 

ano acho que éramos treze. Tanto de Jussieu, como desse curso, guardo hoje colegas por 

muitos sítios, professores, editores, enfim, variadíssimos, dos poucos que se mantêm na 

profissão como antropólogos, muitos ficaram com outras actividades, e que nos 

encontramos frequentemente. Esse curso era um curso intensivo, todas as horas do dia 

todos os dias, a… Foi um ano inteiro, talvez com dez professores. A… Desde Godelier, 

Schmidt, Isac Chiva, que coordenava o curso e de quem continuo a ser hoje um grande 

amigo, enfim já bastante doente… Enfim, tinha todas as vertentes, tinha a economia, 
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tinha o parentesco, tinha a linguística, tinha a política, depois tinha alguns contributos 

ligados às ritualidades dos sistemas hierárquicos e, por isso, o comparatismo com a 

Índia foi importante no caso do Schmidt… Enfim, até o Poulantzas foi professor desse 

curso. E porquê? Porque queria me preparar para vir. E é nesse curso em que os alunos 

tinham de fazer um exercício, todos formatados do mesmo modo: que era três semanas 

num lugar que não conhecessem, para mostrar no âmbito do curso o que é que fizeram 

em três semanas que permitisse dar a perceber o que é que era aquele lugar. E foi aí que 

eu fui a Rio de Onor. Ou seja, na Páscoa de 75 é o meu primeiro contacto com Rio de 

Onor, enquanto estudante desse curso. E já agora, e já agora, é aí que de certo modo, o 

meu nome Rio de Onorense, que é o senhor Brito, surge, porque ele… Um senhor 

velhote que ficou muito meu amigo, e um grande contador de histórias, das mais lindas 

histórias que eu tenho gravadas e transcritas me perguntou «E qual é a sua graça?» e eu 

disse «Brito», «Ah, cá não se usa. É lá em França, não é? Cá não temos.» 

 

AFC: É uma história extraordinária. Mas olha vamos fazer uma pequena pausa. 

 

MDG: Estávamos a falar da tua estadia em Paris e da preparação do regresso a Portugal, 

queres então retomar essas tuas, essa trajectória e aquilo que nessa ocasião ocorreu, 

portanto 1975? 

 

JPB: É. Em 75 eu faço esse curso, faço essa primeira visita a Rio de Onor, e decido 

naquela altura que quero, se tiver condições, estudar Rio de Onor. Quando regresso a 

Portugal no final do ano lectivo faço um pedido de bolsa à Gulbenkian, tenho bolsa da 

Gulbenkian em 76, no final daquele ano. Vou viver para Rio de Onor, onde fico todo o 

ano de 76. Porque é que eu decidi que queria ir para Rio de Onor? A minha ideia não 

era, de forma alguma, fazer comparações com Jorge Dias, que tinha escrito a 

monografia em 53, era colocar outras questões, era sentir-me a viver uma experiência de 

estranhamento como se não tivesse havido um estudo. E, no entanto, eu tinha-o lido 

muitas vezes, quase sabendo de cor e salteado as páginas do livro de Jorge Dias, como é 

óbvio, e o que ele tinha escrito sobre Rio de Onor. Então, eu estou aquele tempo em Rio 

de Onor e no final do ano, desse ano de 76, sou convidado por um colega e amigo aqui 

do Instituto Superior de Agronomia, o Fernando Oliveira Baptista, para integrar o 



Transcrição                                                                                         
  

21 
 

Grupo de Iniciação às Ciências Sociais que tinha sido criado no Instituto Superior de 

Agronomia, com intenção de propor textos de Antropologia. Recordo-me perfeitamente. 

Era um texto de Godelier sobre os Baruya que os alunos do primeiro ano tinham de ler, 

enfim, um conjunto de textos… E a minha intenção que era continuar mais um ano, se 

possível, em Rio de Onor foi interrompida e vim para Agronomia. No entanto, tinha a 

vontade firme de tentar que a Antropologia pudesse ser introduzida na universidade. Ela 

já ocorrera no ISCSP depois do 25 de Abril, quee entretanto havia sido fechada com o 

curso deslocado para a Universidade Nova. E eu conhecia, e tinha conhecido outras, 

algumas pessoas no ISCTE: o Manuel Villaverde Cabral, o José Paquete de Oliveira, 

etc. E disse «Vocês precisam de ter aqui a Antropologia.» Não se conseguiu naquele 

primeiro ano de 77 e conseguiu-se no ano seguinte, e eu vou para o ISCTE com uma 

cadeira que era para os cursos de Sociologia, de Introdução à Antropologia, e foi 

provavelmente dos tempos mais fecundos da introdução de uma disciplina num espaço 

já instituído, porque, sendo alunos de Sociologia, e vocês sabem isso tão bem, 

provavelmente melhor do que eu, o campo da curiosidade está muito aberto para outro 

tipo de contributos, outro tipo de olhar, outro tipo de materiais ou de perspectiva. Por 

outro lado, do meu lado, eu também não estava ali a formar profissionais de uma 

disciplina, pelo contrário, eu estava com o desejo de eventualmente, é sempre utópico, 

de produzir encantamentos em torno de coisas que a mim próprio me tinham encantado 

e continuavam a perturbar-me pelo fascínio que geravam do ponto de vista teórico, do 

ponto de vista histórico, do ponto de vista das questões da alteridade, da comparação, da 

reflexão sobre nós próprios. E é aí que surge a Antropologia no ISCTE. 

 

MDG: Num curso de Sociologia e numa articulação com uma disciplina que também 

estava a iniciar-se. Como é que foi esse tempo e que experiências guardas dessa 

articulação… 

 

JPB: Fortíssima. Foi uma experiência poderosíssima de múltiplas maneiras. Por um 

lado, porque… Tive um desejo que foi possível, porque esse entusiasmo de facto foi 

partilhado, de que houvesse uma aproximação aos terrenos, que houvesse essa 

experiência física do olhar a interrogar as coisas e a ter de as descrever, a ter de 

apreendê-las, dos estudantes. E isso foi vivido pelos grupos. Depois, porque foi 
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possível, logo a partir do segundo ano… No primeiro ainda fui mais aberto, mas no 

segundo apercebi-me de que se propusesse um tema único de reflexão todos nós 

ganhávamos, todos nós estávamos a trabalhar no mesmo, e digo nós porque eu também 

estava a trabalhar nessa mesma matéria, ao nível das bibliografias, das trocas, da 

discussão, do que cada um trazia para a discussão, e depois os resultados que foi dando, 

os resultados, as publicações… Eu não posso nunca esquecer-me do vosso próprio 

contributo, vocês que estão a falar comigo aqui, António e tu, Dores, e outros colegas 

daqueles períodos, daqueles primeiros anos, dos contributos que deram do que vocês 

próprios trouxeram do terreno e das leituras que fizeram sobre esses materiais, que 

depois vieram a ser publicados em muitos casos, e que depois tiveram o seu devir 

próprio até, em trabalhos de investigação autónomos, completamente, enfim, nas linhas 

académicas, etc., mestrados, doutoramentos, na altura não havia mestrados, houve 

doutoramentos, artigos, tudo isso. Então, há esse, eu diria que era um fulgor 

participativo de tal maneira que, não sei se vocês se recordam, que chegou a gerar 

problemas de organização interna dentro do ISCTE, aqueles célebres conselhos de ano 

em que nos reunimos, porque os alunos trabalhavam para duas cadeiras, não é?, que era 

a de Sociologia da Comunicação e a cadeira de Introdução à Antropologia, não é? 

Porquê? Porque se implicavam, porque se entusiasmavam, porque o entusiasmo ocupa 

tempo, os dias, os fins-de-semana, e outros, não é? Recordo-me perfeitamente dos 

acertos que foi preciso fazer, até porque antigamente o despropósito das dimensões que 

os trabalhos atingiram e nunca mais foi possível ter, e que nunca mais se conseguiria, 

nem aconselharia ninguém a fazer, não é? Seja professor ou seja aluno. Bom. Coisas 

absolutamente descomunais. Eu recordo-me que para ler os trabalhos, eu encontrei uma 

solução, foi pegar numa tenda de campismo e fugia de Lisboa, e instalava-me a ler, num 

sítio qualquer, frequentemente até era campismo selvagem, a ler os trabalhos, porque… 

E como tinha aquela mania de ler… A primeira leitura era sempre uma leitura mais 

solta e depois fazer uma segunda… Eram dias e dias e dias e dias… Uma coisa…  

 

AFC: Era importante deixar registado os temas que tu propunhas como temas fortes 

nessa altura, não era? 
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JPB: Houve duas linhas fortíssimas, de trabalho, uma delas depois subdividida. Uma 

teve a ver com a festa, mas entendida na forma como se inscreve nos calendários, 

concretamente, trabalhámos muito particularmente as festas de Junho e as festas, aqui, 

no caso do espaço de Lisboa, e o Carnaval. Houve um ano praticamente, que foi 

exclusivamente sobre o Carnaval que trabalhámos. Tentámos sempre que o processo de 

trabalho aproveitasse as sinergias do ano escolar. Por exemplo, apercebemo-nos… O 

Carnaval estva muito bem situado para trabalhar à vontade para depois dar resultados, 

as festas dos santos populares era muito no final do ano, próximo das avaliações, enfim, 

este tipo de coisas… Mais tarde, aliás, no espaço da cadeira de Antropologia dentro da 

licenciatura já de Antropologia eu vim a trabalhar bastantes vezes sobre esses temas, às 

vezes até muito especializado, como por exemplo o ritual que encerra o ciclo do 

Carnaval, o enterro do Entrudo. Trabalhámos dois anos exclusivamente sobre esse 

ritual. Depois trabalhámos com um tema que surge com a preocupação em dar resposta 

ao facto de haver muitos alunos trabalhadores e eu insistir em que essa aproximação ao 

terreno era importante, e estando nós em Lisboa, e o espaço urbano tem essa linguagem 

tão marcadamente e quase icónica, independentemente da realidade fáctica que lhe era 

associada, que foi o fado. E o fado surge como uma proposta, para mim muito 

importante, porque nunca mais me separei dele ao nível da investigação, nunca mais até 

hoje, até hoje, e foi-se sempre desdobrando em sucessivos campos de problemas da 

experimentação e de realizações, mas surge na altura de uma forma muito importante, 

porque o modo como se propunha, o desenho de um objecto que não era evidente 

enquanto objecto de estudo no campo das ciências sociais, era envolto em discursos 

apologéticos, ou de recusa, com uma carga ideológica ou simplesmente emocional 

muito marcada, estava a viver um período inquieto de instabilidade, porque havia sido 

associado a um regime e tinha-se derrubado esse regime com uma revolução, era algo 

em si mesmo muito instável, difícil de apreender, e nesse sentido era desafiante, mas 

é… Fazendo uma ponte com o que já falámos e que tem a ver com esse meu passado de 

vilória da Beira Alta, o fado, eu fui encontrá-lo na arca onde estavam os livros do meu 

tio, tinha eu dezasseis anos, num livro que mais tarde vim a editar como o primeiro de 

uma colecção que se tornou uma referência da biblioteca de Etnografia e Antropologia, 

que foi A História do Fado do Tinop e que estava ali num canto, na arca… E foi aí, com 

dezasseis anos, que eu tive conhecimento daquele livro, muito anterior a qualquer 
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conhecimento pela via bibliográfica, alfarrabistas ou de citações de qualquer outro 

autor, foi directamente ali, saído de uma loja onde estava a lenha que se queimava na 

lareira, estava lá também aquela arca a que ninguém ligava e estava lá o Tinop com A 

História do Fado. Então, foi muito importante esse momento, e tão importante que num 

congresso que recentemente se fez sobre o fado, que teve lugar na universidade católica, 

eu… Na comunicação inaugural eu conto esta história com um título «Quando há trinta 

anos começámos», conto esta história, porque esta história, ela de certo modo… 

Reflectindo sobre ela, tentando eliminar tudo o que se aprendeu depois daquele período, 

só situando-nos ali… É muito importante. Porquê? Quais eram as questões? As questões 

que tinham a ver, que lidavam com o que então se relacionava com as culturas pessoais 

e, desde logo, uma das questões muito importantes. Tinha, depois, a ver com as 

interrogações em torno do que era o olhar sobre o urbano, o espaço urbano, a cidade, o 

que era a cidade. Tinha muito a ver com questões que a Sociologia da Comunicação 

desenvolvia e, por isso, os trabalhos muitos deles foram comuns para as duas cadeiras, 

sobre a análise de conteúdos, sobre os códigos, sobre os públicos e os receptores, os 

emissores, todas estas questões que estavam muito em torno de alguns autores numa 

forma mais radical e política e noutros mais da semiologia mais tradicional, diria. E para 

mim tinha a ver com outras coisas, tinha a ver com coisas que eu não sabia equacionar 

na altura, e que são sobretudo duas. Uma delas com uma linha de pesquisa que mais 

tarde veio a ser uma das minhas linhas de pesquisa, a história da etnografia portuguesa. 

Ou seja, qual a presença disto nos autores, nos nossos intelectuais, nas pessoas que 

escreveram sobre Portugal, nos etnógrafos, onde é que o fado aparece ou não aparece, e 

o que é que se diz sobre ele quando aparece, como é oculto, como é omisso, ou como é 

que fica um objecto menor. Bom. Outra tinha a ver com um domínio que mais tarde 

adquiriu foros como subcampo da Antropologia, aliás, o Paulo Valverde desenvolveu… 

O universo do corpo e das emoções, que para mim continua a ser o grande enigma 

perturbador, a voz. Sempre teve a ver com… Como é que… Porquê que eu digo isto? 

Uma experiência óbvia e evidente, porque o fado para mim era algo que me tocava e 

fazia chorar, por mais distanciamento que eu tivesse, por mais… E aquilo… Nunca 

consegui interpretar isso, porque não tinha textos que me ajudassem a interpretar, e até 

hoje não temos essa capacidade de o poder fazer, a voz… Pronto. É uma coisa que está 

antes da palavra, que não é a palavra e já não é o corpo, é qualquer coisa que anda ali, é 
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uma matéria que no fado está associada a todo o contexto, à ritualização… Bom. Repara 

que estamos a falar do fado numa altura em que a indústria discográfica está 

praticamente letárgica e não tinha um discurso de cena na promoção desse produto, 

depois começou só a haver a partir de 96, praticamente. O pólo de arranque foi essa 

exposição, ou melhor, o que aconteceu em 94, que aconteceram várias coisas em 94 

ligadas à Capital Europeia da Cultura que promovem o fado, e as primeiras vozes do 

fado surgem em 96, as duas anteriores foram casos isolados, o caso da Mísia… Então, 

esses temas inclusivamente desenvolveram-se depois, em cadeiras de opção, já dentro 

da licenciatura de Antropologia, como Culturas Populares, que era uma cadeira de 

Etnologia Europeia, ou de Etnologia Comparada, e como digo, as sazonalidades, festas, 

os rituais, etc. O que me pareceu importante talvez invocar e que também conto nessa 

conferência inaugural, nesse texto inaugural daquele encontro é que todos participaram 

na própria procura da bibliografia. Em alfarrabistas, em tudo o que havia sido..., ou seja, 

constituía-se o corpus. Lembro-me de que havia já identificado naquele caderno que foi 

feito de propósito, não é?, inclusivamente com alguma antologia e com bibliografia… 

Houve coisas que se descobriram naquele processo e isso foi… Ainda há tempos 

discutindo com o Luís Graça, que foi um dos que trouxe muitos livros também lá dos 

alfarrabistas por onde andou, falámos desse aspecto. 

 

AFC: Muito bem, Joaquim. Já por várias vezes referiste que a partir de certa altura 

passou a haver uma licenciatura em Antropologia, que foi um processo fundador muito 

importante, com vários encadeamentos. Tu foste protagonista central, não sei se é altura 

de pegarmos nisso ou… 

 

JPB: Repara, na altura, pouco a pouco vamos somando alguns antropólogos que vão 

trazendo outras cadeiras ainda para os cursos existentes, ainda não havendo a 

licenciatura de Antropologia. O Raúl Iturra vai surgir, vai surgir o Rowland, vai surgir o 

Brian, o Pina Cabral, enfim, há um conjunto. E quando estamos seis pessoas a dar aulas, 

a dar Antropologia em cadeiras isoladas decidimos criar a licenciatura. Essa licenciatura 

é criada em Nelas, em minha casa, durante três dias onde estivemos encerrados, aliás, há 

três ou quatro fotografias dessa aventura onde tínhamos três reuniões por dia a preparar 

os cursos, que eu tenho os textos das reuniões, porque há tempos estive a juntar alguns, 
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com este hábito de guardar todos os papéis e classificá-los e… E ali decidiram-se duas 

coisas. Por um lado, dar um lugar obviamente destacado às correntes da Antropologia e 

à dimensão teórica do seu ensino e aprendizagem. Por outro lado, uma outra vertente, a 

das sociedades complexas e dentro delas o estudo da sociedade portuguesa, apesar de 

que… Sempre houve uma pequena reacção de desconfiança ao estudo da sociedade 

portuguesa, como se fosse uma coisa menor. Ou seja… É frequente… Eu vou dizer 

assim para ficar registado assim. É frequente haver uma pequena manifestação de 

provincianismo que se traduz no medo de ser provinciano. E facilmente se acusa algo de 

ser provinciano, que é a melhor expressão do provincianismo, e uma delas era isso «O 

quê, mas ficamos tão circunscritos a nós próprios, o que é isso? Andar a estudar a 

sociedade…», bom, seja ela urbana ou rural ou outra coisa qualquer, era Portugal. Mas 

houve estas duas vertentes. E na altura houve a preocupação, havia, que não se 

concretizou infelizmente na altura, de pensar um leque importante de optativas e 

inclusivamente eu trouxe o modelo de Jussieu que eu não referi, mas vou referir agora, 

as cadeiras de Jussieu tinham esta particularidade notável, notável, de estarem todas 

organizadas por pares de disciplinas, por pares. Antropologia e Matemática, 

Antropologia e Astrologia, Antropologia e Psicanálise, Antropologia e Literatura, 

Antropologia e Biologia, etc. E aqui também foram propostas algumas, concretamente 

Antropologia e Literatura, Etnomusicologia, foram na altura, nas primeiras listas que 

fizemos lá em Nelas, havia essas cadeiras que depois nunca abriram, mas aí é criada 

portanto a licenciatura… Portanto, 82/83, e tirando o tronco comum naquele primeiro 

ano, e ainda umas cadeiras comuns no segundo, separam-se as licenciaturas. Bom. E há 

o desenvolvimento normal, digamos, de uma licenciatura ali dentro. Particularidades 

disso e consequências na Antropologia actual, daquele curso… Bom, uma delas é que 

há de facto uma sólida formação nas primeiras levas de alunos que ali se formam, de 

que resultaram, por exemplo, a geração abaixo da minha, que agora também são os 

professores em várias faculdades, não apenas no ISCTE, e uma interrupção total, uma 

suspensão total de contratações, o que faz pontes possíveis que em geral são 

fundamentais para serem interlocutores do diálogo interno das disciplinas, tenha 

deixado de haver, porque há mais de 15 anos provavelmente que não há contratações, há 

15 anos, mais até. E isso é muito importante, porque pode-se estabelecer internamente 

uma disciplina entre duas gerações que se sucedem imediatamente, professores e, 
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digamos, discípulos ou aqueles que são da geração seguinte, importante porque aí vêm 

inovações ainda em diálogo, quando há um hiato muito grande, já há qualquer coisa que 

surge que pode ter perdido o pé do evoluir da sociedade, e a verdade é que a sociedade 

portuguesa evoluiu brutalmente, e ficámos sem olhar para ela durante anos, mais de 

uma década, mais de uma década. 

 

MDG: Provavelmente vamos retomar alguns desses pontos relativamente às tuas linhas 

de investigação, mas há aqui também nesta tua trajectória académica a vinda para o 

museu, isso é um período posterior à criação da licenciatura, à sua maturação, talvez 

valesse a pena introduzirmos agora este ponto, para depois darmos continuidade a 

alguns dos outros tópicos que aqui temos… 

 

JPB: Olha, a minha relação com o museu, vale a pena invocá-la, porque é anterior e 

coloca perspectivas diferentes à minha vinda para o museu como responsável pelo 

museu. Eu conheci a equipa que criou este museu, Ernesto Veiga de Oliveira, Margot 

Dias, o Jorge Dias nunca conheci, já tinha morrido em 73, Fernando Galhano e 

Benjamim Pereira, no primeiro Verão em que venho cá, o Verão do ano da Revolução 

para depois voltar a Paris, tirar o tal curso… Conhecemo-nos na apresentação do filme 

do António Campos na Gulbenkian, sobre Rio de Onor, e a partir daí ficámos numa 

relação próxima… uma relação cúmplice de grande amizade e passei a frequentar esta 

casa mal ela abriu em 76 e quando, todo o tempo que esteve fechada, todo o tempo que 

esteve fechada… Tive visitas deles em Rio de Onor, participei em encontros em que era 

o próprio Doutor Veiga de Oliveira, director do museu, que me convidava, sei lá, o 

Encontro dos Museus, por exemplo, nem eu sonhava que alguma vez viesse a 

relacionar-me com museus, em 77, em Guimarães, ele pede-me para o substituir, e foi 

muito importante esse encontro organizado pela UNESCO, “O museu, desenvolvimento 

e populações locais”, e portanto eu acompanhei sempre o devir do museu, e quando se 

cria a licenciatura, no âmbito em que se cria a licenciatura eu apercebo-me de que há 

um conjunto muito grande de textos que está completamente inacessível e que tinham 

de ser conhecidos, tinham de ser conhecidos dos alunos, era fundamental termos como 

material de trabalho e de redescobrimento do que se andou, de como se andou a olhar 

para o país, o que andou a dizer sobre ele, etc., dos etnógrafos do século XIX, mas 
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também daqueles que eu conhecia desta equipa deste museu, que eram editados pelo 

Instituto de Alta Cultura, praticamente não eram acessíveis a ninguém, praticamente não 

estavam à venda em nenhum lado. Bom. E é aí que surge, é nesse mesmo ano que surge 

a Portugal de Perto. A Portugal de Perto coincide com a decisão da criação da 

licenciatura, com a produção, a edição de textos que vão ter uma vocação muito grande 

para o público que está a aprender estas disciplinas, mas também para o público em 

geral. E é aí que eu desafio esta equipa a libertar os textos também para a sua edição, 

coisa onde eles nunca tinham visto, os livros numa editora comercial… Inicialmente era 

muito engraçado, os contratos como é que eram feitos, «ajude-me aqui a fazer um 

contrato», bom. E portanto é uma relação muito forte, sempre houve uma relação muito 

forte. E pela minha contagem, pela minha contagem, houve entre 12 a 15 anos, isto é 

um daqueles factos que gosto de deixar registado, porque é muito difícil fazer a história 

no futuro, de recusa deste grupo por parte dos antropólogos que vieram das formações 

estrangeiras, 12 a 15 anos de recusa. De recusa absoluta. Recusa total. Recusa violenta 

nos primeiros anos quando, por exemplo, ocupam aqui numa reunião que houve no 

anfiteatro e são acusados assim directamente como fazendo etnografia do galo de 

Barcelos, numa altura em que alguns colegas nossos que não vale a pena nomear 

achavam que já não havia sentido nenhum para aquele grupo trabalhar, de recusa dos 

professores do ISCTE, que não contemplavam aqueles trabalhos como passíveis de 

serem úteis para os alunos, portanto nem sequer entravam nas bibliografias. Da recusa 

porque não havia um sentido de aproximação para fazer coisas em comum... Recusa da 

mais violenta à mais omissa e descuidada, pronto, desinteressada. O museu vivia uma 

situação tramada, dependente de uma Junta, ela própria inserida num contexto de 

tradição e de memória colonial, de organização quase militar, de que eram vítimas a 

própria equipa do museu. Então, particularmente aqueles que não tinham o estatuto 

formal conseguido como o Benjamim que era tratado muito mal por essa tutela. Bom. E 

o meu papel foi sempre oposto. Ao trabalhar sobre a história da etnologia portuguesa, 

trabalhava os autores, e sobretudo comecei a chamar a importância de alguns trabalhos, 

não é?, para alguns trabalhos, a importância decisiva. A importância decisiva, porquê? 

Por exemplo, o rigor da etnografia e como é que aqueles objectos bastava passar mais 

um ano para valerem mais, e mais um ano para ainda valerem mais, são documentos 

espantosos da história cultural deste país, também pelo rigor da etnografia. Aquela coisa 
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tão óbvia da etnografia ser o rigor que se fornece aos historiadores futuros, é aqui o 

grande contributo, ou tem uma grande quantidade, grande qualidade e dá uns tempos 

mais ou então… Bom. E ali havia essa qualidade, esse registo de qualidade. E também 

de descoberta. Há livros absolutamente fabulosos, como as construções primitivas em 

Portugal, que são um mundo de descoberta, que já não se pode ir constatar no terreno, 

exactamente porque desapareceram: habitações precárias dos pescadores e doutros, etc. 

No entanto, ali está tudo caracterizado. Esse trabalho traduziu-se depois nas publicações 

desses trabalhos na Portugal de Perto em que associa as outras duas linhas: aquilo que 

estava a ser produzido, que tinha sido e continuava a ser produzido pela nova geração 

que se formou na Inglaterra, em França, na Bélgica, etc., ou aqui em Portugal, e alguns 

textos de fronteira, para os quais eu sempre fui particularmente sensível até porque um 

deles é aquele que começa a colecção, é exactamente A História do Fado do Pinto de 

Carvalho. Quando eu me encontro como director do Museu Nacional de Etnologia, de 

certo modo sou surpreendido, porque não estava à espera dessa situação, mas de certo 

modo acaba por ser a confirmação de algo que já tinha sido um processo aqui 

conduzido, por exemplo, pelo Doutor Ernesto Veiga de Oliveira. 

 

GIC: Como é que ocorreu essa tua vinda para o museu? 

 

JPB: Olha, aconteceu na sequência de uma conversa em que o primeiro convite não foi 

esse. No final de 92, quando se preparava a Lisboa Capital Europeia da Cultura, a 

directora do Instituto Português dos Museus, Simonetta Luz Afonso, tinha um lugar 

como comissária na Lisboa Capital Europeia da Cultura… 

 

AFC: Em 94, não era… 

 

JPB: Era, foi em 94. Mas no final de 92 ela convida-me para fazer no museu uma 

exposição sobre o fado, sabendo pelas informações que eu trabalhava nesse domínio. 

Tinha feito, tinha trabalhado no ISCTE, tinha-me interessado lá pela pesquisa e… 

Confirmadas as condições que eu rapidamente lhe pus, que foram poucas, foram duas: 

constituição de uma equipa relativamente significativa, e esticar o mais possível até 

tarde, naquele ano de 94 a inauguração para eu poder ter um ano e meio, respondidas 
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que sim a essas questões, eu disse-lhe logo que sim. E passados vinte minutos 

convidou-me para ser director do Museu. Pedi-lhe uma semana, para pensar. Aí pedi-lhe 

uma semana. O Museu estava numa situação complicada, porque… Teve responsáveis, 

mas eram responsáveis em situação interina, não totalmente assumida pela tutela, depois 

da morte, depois da saída do Ernesto Veiga de Oliveira, em 1980, com a reforma… E na 

altura estava dependente do Ministério da Cultura já… E muito precário, sem 

verdadeiramente… Tinha um responsável que não era verdadeiramente um director na 

assumpção que lhe é atribuída, na responsabilidade que lhe é dada e que lhe é pedida. 

Bom. E finalmente ali aceitei. Vim para o Museu, deixo o ISCTE, mas não o deixo 

totalmente, porque a necessidade que sempre tive em perceber, em acompanhar… Eu 

dava aulas no terceiro ano, em acompanhar os alunos próximos da sua saída foi tal que 

eu dei três anos de aulas no ISCTE. Os tais três anos que eu nem sequer recebi, mas eu 

garanti a cadeira durante três anos. Garanti. Tinha necessidade de perceber o que é que 

aquela, qual era o ciclo onde estava, se estava a encerrar-se se não estava, porque havia 

ainda ali um ciclo no alto, a funcionar muito bem na licenciatura. Até que não era 

possível. Até que não era possível gerir o Museu e estar a dar aulas. Já não era a questão 

do pagamento, fosse pago ou não pago. Bom, não era possível. No Museu conseguiu-se 

logo, desde o início, uma coisa que o Museu tem conseguido manter agora de uma 

forma mais qualificada, que foi associar-lhe a investigação, por vias travessas, já que 

não havia aqui nada que estatutariamente ou do ponto de vista orçamental o preveja. Por 

vias travessas. A equipa do fado, todos os elementos foram pagos, fez-se uma exposição 

muito importante e um catálogo muito importante. Fez-se uma importantíssima 

exposição sobre a história da agricultura portuguesa, até nos seus relatos de abandono, 

com uma colaboração interdisciplinar que vai desde os agrónomos, os silvicultores, aos 

sociólogos, geógrafos, etnólogos, historiadores, que colaboraram nesse catálogo, que é 

um instrumento de referência e que finalmente se esgotou, porque houve aí dois Natais 

seguidos em que eu me descuidei e atribuíram-lhe um preço tão baixo, tão baixo, que 

depois quase se evaporou, enfim, ficou-nos algum para permutas. E portanto, a partir 

daí começa a gerar-se esta necessidade internamente de fazer investigação associada aos 

projectos de exposição… 
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MDG: Já agora, ainda para referirmos na tua trajectória essa ligação ao Museu, essa 

vinda para o Museu e simultaneamente uma ligação ao ISCTE que ainda hoje se 

mantém noutros moldes, se quiseres ainda mencionar alguma coisa a este respeito… 

 

JPB: Em 98 inaugura-se uma coisa fundamental para este museu e para as suas relações 

com a Universidade, desde logo o ISCTE, e a investigação, mas é fundamental para a 

história deste museu e também para a reflexão sobre estes museus na Europa que eu 

tenho discutido muito com os meus colegas. Com os estágios PRODEP, com esse 

programa PRODEP que o ISCTE tinha com o Ministério, iniciaram-se os estágios aqui 

no museu, em 98. E em seis anos sucessivos fizemos uma média de cinco estágios por 

ano, quatro a cinco, actualmente vamos em quarenta e tal estágios, porque acabou o 

PRODEP e continuaram entretanto os estágios. Definimos o modelo, e o modelo está 

agora aplicado com espanhóis, com franceses, etc., em programas europeus, Leonardo 

Da Vinci e outros. Ou seja, são estágios em que aquilo que é pedido ao estagiário é 

aquilo que lhe é dado no fundo, a possibilidade de fazer a sua primeira obra curricular, é 

um relatório sólido que depois dá consulta, seja ele um estudo de uma colecção ou um 

estudo documental, a possibilidade de discutir os resultados intermédios e finais em 

espaço de seminário aqui no museu, e os estágios em todos os casos que têm aqui sido 

desenvolvidos tem sido provavelmente o que há de mais gratificante. Por outro lado, no 

ISCTE, tinha criado, já depois de aqui estar, um mestrado de Patrimónios e Identidades 

que tem continuado a funcionar no ISCTE e que tem mantido também as relações por 

aí. Finalmente ainda um lado: o Museu é uma instituição de acolhimento para 

investigações em doutoramentos, e sobretudo pós-doutoramentos pela via da FCT ou de 

outros programas estrangeiros. 

 

GIC: Ora bem, já falaste na parte da investigação, também do teu papel como professor. 

Há aqui uma questão que te queria colocar e que… Antes ainda aqui da investigação, 

que é um assunto que não foi falado que é o aparecimento do CEAS no ISCTE onde tu 

estiveste particularmente envolvido, e eu julgo que depois, a partir daí, talvez 

pudéssemos entrar mais nas questões da investigação e temas de investigação, linhas 

que tens avançado, mas queria só sugerir fazer uma referência, porque é algo que tem a 
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ver com o universo do ISCTE e corre o risco de ficar omisso, e eu acho que é 

importante… 

 

JPB: Tens razão, tens toda a razão. O CEAS nasce já com a licenciatura de 

Antropologia em desenvolvimento grande. Não me recordo exactamente quantas 

pessoas eram, doze provavelmente, não me recordo, treze provavelmente. Há uma 

fotografia, aliás, do dia da fundação quando vamos ao notário, portanto podem ser 

contados todos… Para além de também estarem registados em acta os sócios todos e… 

A questão era como agilizar, encontrar um canal, um meio, e agilizar modos de 

circulação de projectos e também de espaço de discussão no âmbito da Antropologia, 

com professores e com alunos. Na altura já havia centros no ISCTE, concretamente o 

CIES, que foi o primeiro, muito importante, também estive ligado desde o início… E 

este centro de que eu fui de facto, naquela fundação, o primeiro director é criado com 

esse espírito. Na altura… Recordo-me, porque há bocado falámos no pânico do 

provincianismo, recordo-me perfeitamente de uma ocorrência numa das reuniões da 

constituição da organização interna do funcionamento do CEAS, e eu sugerir que talvez 

não fosse má ideia constituir-se um núcleo de estudos locais, porque a minha ideia era 

esta, era «Como é que nós trabalhamos com um país que está em desenvolvimento e 

que está em transformação? E como é que nós o atingimos lá nos sítios onde ele está, 

que é a pulverização dos locais que o compõem, sejam, por exemplo, podem ser 

trezentos e tal se forem as autarquias, as câmaras municipais, como podem ser as 

freguesias…? Propus. E recordo-me perfeitamente de uma jovem colega da geração 

seguinte «Mas estudos locais?», ou seja, tudo isso trazia algo de impureza, esta ideia das 

coisas impuras onde os antropólogos não se devem meter e de facto sempre houve essa 

ameaça, atenção. Sempre houve essa ameaça. A Antropologia facilmente, em certos 

contextos, e o ISCTE foi claramente um lugar onde isso ocorreu, produz uma espécie de 

elitismo distanciado com os argumentos da pureza, seja teórica ou outra, que criam a 

separação da realidade no sentido da dificuldade de olhar para ela, de se poder entender 

nela, como parte dela, porque nós somos parte dela, não é? E isso verificou-se durante 

um tempo, excessivamente no ISCTE. Eu diria que, comparando algumas escolas aqui 

de Antropologia, noutras escolas houve, talvez às vezes precipitadamente, a vontade de 
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empurrar os alunos para o terreno mais facilmente, até depois de tirarem os seus cursos, 

do que no ISCTE, que há sempre esse temor de cair na poluição. 

 

GIC: Relativamente a esses dossiers de investigação, houve um que ficou em aberto 

desde o período que estudaste em França, foi esse tal dossier dos Ameríndios, não é? Há 

um dossier de etnografia portuguesa que se vai constituindo ao longo desse tempo e de 

certa forma aqui no Museu há uma conciliação desses dois dossiers para além de outros 

que queiras indicar em termos de linhas ou… 

 

JPB: Houve quando eu há pouco falei na questão da exposição do ano 2000 «Os Índios, 

Nós». A escolha de fazer a exposição sobre os índios só podia ser assente depois de 

consultados os colegas que no terreno estavam a fazer actualmente investigação sobre 

os índios, e foi isso que foi feito. Esse encontro memorável de que existe uma ou duas 

fotografias no Museu Nacional, num dia de vento, em que as cortinas flutuavam, 

entravam na sala, e nós sentados na mesa nobre… 

 

GIC: No Museu Nacional do Rio de Janeiro… 

 

JPB: No Museu Nacional do Rio de Janeiro. Em que eu vou procurar explicar a ideia 

daquele projecto, de fazer uma exposição «Os Índios, Nós», com uma vírgula a separar. 

E convencer, e trazer os colegas que estavam a estudar aquelas sociedades para o 

projecto foi muito… Fantástico. Talvez dos momentos mais fortes da minha experiência 

biográfica e intelectual. Comove-me… 

 

AFC: Isso é compreensível… 

 

JPB: No fundo é aquilo que tem a ver com o que eu dizia há pouco. Se não estivermos 

possuídos por um encantamento, um projecto, uma ideia, que julgamos que tem linhas 

de força que pode ajudar a perceber melhor o mundo onde estamos, nós nunca 

conseguimos transmitir isso. E quando nós conseguimos transmitir e de alguma forma 

passar aos outros, e sentimos esse efeito de o ter podido transmitir é uma plenitude 
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espantosa. Eu falei 45 minutos, e depois todos estavam de acordo em participar no 

projecto, e depois foi em S. Paulo, e depois foi em Belém, e depois foi na Baía… 

 

GIC: E surgiu uma colecção também, não foi? 

 

JPB: Sim, mas primeiro o que era mais importante era ver como os antropólogos hoje, e 

são cerca de 18 que reunimos para a exposição, poderiam trazer o seu contributo da 

sociedade que estavam a estudar, com dois ou três objectos, que até poderiam ser seus e 

não ser da sociedade, e o que é que iriam escrever de maneira a trazer a revelação dessa 

sociedade, pronto. Claro que isso depois tinha de se cruzar com a própria ideia de guião 

que eu já tinha, muito prévio, para a exposição. Tinha depois de ser ajeitado com as 

propostas desses colegas, não é? Isso foi absolutamente deslumbrante. Mas o que foi 

mais importante ainda e que me ultrapassou completamente, isso eu não pensava que 

tinha algum papel nisso, é que havia, como infelizmente ainda há, e há sempre nas 

instituições, grandes tensões internas e conflitos pessoais entre pessoas a trabalhar sobre 

grupos, sociedades amazónicas, e todos se encontraram aqui. Todos se encontraram 

aqui. Provavelmente, nos jantares, em pólos, em pontos opostos da mesa, isso é 

secundário, mas todos se encontraram aqui. No catálogo e no colóquio que inaugurou a 

exposição, nós chamámos «Tempos Índios». Participaram numa colecção que na altura 

criámos na Assírio & Alvim que se chama Coisas de Índios, e que foram lançados 

também naquele contexto aqui, que por questões que têm também a ver com histórias da 

vida das editoras interrompemos, mas que vai certamente continuar. Isso foi um grande 

momento do percurso, do trabalho e do reencontro dessa aprendizagem havida em Paris, 

não é?, com Robert Jaulin… 

 

AFC: Ora, tu tens uma vida intelectual e uma presença na investigação muitíssimo 

grande, não é?, que surge como inovadora em muitos aspectos. Eu gostava de te ouvir 

falar um pouco sobre o balanço que tu fazes disso. Como é que tu ligas os nós da tua 

vária produção, quer as influências marcantes, quer as tuas produções marcantes? 

 

JPB: Bom, eu começo pelo ponto, talvez decisivo, ao nível da formação absoluta que 

me era acometida a mim próprio, na minha individualidade e solidão. A experiência em 
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Rio de Onor. Rio de Onor foi um laboratório para a compreensão das sociedades. Um 

laboratório. Eu apanho Rio de Onor numa altura em que os imigrantes haviam 

regressado, depois daquela lei do Giscard Destan que facilita a saída deles e de certo 

modo os empurra para sair e… Porque os que saíram eram os que tinham menos 

propriedades, quando regressam têm de se socorrer das propriedades comunitárias, dos 

recursos comunitários para se instalarem em força na aldeia. Se comprarem vacas, não 

têm maneios para lhes dar pasto. Então, têm de usar os maneios comunais. Então dá-se 

esta coisa aparentemente contraditória: aqueles que entram com dinheiro vão, para 

rentabilizar os recursos que a aldeia dá, que são colectivos, porque os pastos são 

comunais, os melhores pastos da aldeia, vão comprar vacas e entram para o concelho da 

aldeia, e começam… Então eu apanho o concelho da aldeia em pujança absoluta, numa 

pujança que vai durar quatro anos, e só começa a decair em 82. Pronto, eu apanho esse 

ciclo, e é por isso que eu depois permaneço em Rio de Onor a acompanhar o devir até 

que já há abandonos do concelho, não apenas por velhice, mas por opção. Então a partir 

daí… Hoje não há vacas em Rio de Onor. O concelho terminou. Não dividem as 

propriedades comunais, como sabem, aquilo que toca a cada um é menos do que ele 

espera, então o melhor é não dividir, é por inércia. Bom, era um laboratório 

absolutamente espantoso do que é uma sociedade, do que é uma organização social, de 

como é que a solidariedade não é um atributo essencial, ou subjetivo, ou sequer de 

valorização positiva, a solidariedade é constrangida, aquele conceito que eu criei para 

ali: há uma solidariedade constrangida. Todos têm de ser solidários, senão não é 

possível… Mais, porque isso corresponde a uma vigilância suspeitosa do que cabe a 

cada um: todos se estão a vigiar uns aos outros, a ver o que tem mais, o que tem menos, 

o que dá mais trabalho, o que dá menos. Ou seja, nesses turnos todos, naquelas 

complexas redes de organização para dividir os recursos e dividir o trabalho que 

corresponde aos recursos. Bom, isso num universo muito preciso, muito pequeno, auto-

referenciado, mas ao mesmo tempo ali vou descobrindo outras coisas, porque aquilo 

que se julgava, que se supunha de Jorge Dias, que era que ele tinha sido um lírico, 

idílico, romântico, não. Eu fui encontrar uma sociedade exuberante, eu fui encontrar 

uma sociedade que nenhuma aldeia por onde passei tinha aqueles comportamentos, fui 

encontrar nas aldeias vizinhas um discurso sobre Rio de Onor que era exactamente esse. 

«Dançar, só em Rio de Onor, é para lá que a gente vai. Oh, gente como em Rio de Onor, 
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isso não há!» Ou seja, eu fui encontrar exactamente aquilo que espantou, que encantou 

Jorge Dias, e que me encantou a mim 25 anos depois. Então tinha de haver outras 

explicações. É claro, a explicação principal foi esta: Jorge Dias associa todo este registo 

de efusividade, exuberância, solidariedade a ausência de conflito, e eu acho que é 

exactamente por haver conflito, porque isso existe. Ou seja, por haver tensões, por haver 

vigilância, por haver avaliações acerca do que cada um fica com o quê. Já que todos têm 

de partilhar aquilo e as responsabilidades que aquilo implica. Então pronto, vamos 

fazer. E sobretudo esconder ao exterior aquilo, as fracturas internas, e aqui também 

aprendi que as sociedades ficcionam-se, e sobretudo ficcionam-se… Aquela denúncia 

que às vezes no pós-modernismo tem «Ah, mas isso é uma ficção, não é nada assim.» 

As sociedades ficcionam, se calhar, é o que têm de mais certo. E como é que descobri? 

Olha, depois de lá estar seis meses. Por exemplo, quando um senhor me fala de outro, 

dizendo que não falava com ele, e eu fiquei perplexo, porque tinha estado com eles na 

lareira do outro, como é que? Falaram, falaram através de mim. O João falava do José. 

Dizia… Falava do outro, mas não se virava para ele… «O José tem razão no que está a 

dizer.» Assim. Porque era necessário, era o mediador, era preciso uma máquina para 

abrir um caminho, e eu fico… O conflito ocultou-se. Todos os conflitos e fracturas 

sociais ocultam-se quando não é necessário agudizá-los, porque há sempre a 

possibilidade de os ultrapassar, sempre. Bom. Essas linguagens internas em Rio de Onor 

foram absolutamente marcantes. Bom, outra coisa que eu aprendi em Rio de Onor, e 

que depois naquele texto sobre os tesouros acho que fui mais claro ao revelá-lo, é essa 

questão que quase me parece uma lei, não ouso dizer que é uma lei, porque senão estava 

com a pretensão de que a tinha inventado e já foi inventada 30 vezes, de que a ordem se 

consegue sempre e se estabelece no limiar da desordem. As sociedades só conseguem 

produzir a ordem no limiar da desordem. Ou seja, os acontecimentos que ameaçam uma 

sociedade têm de ser regulamentados. Define-se a ordem que deve ser imposta, e ela 

está sempre no risco de ser rompida, e quando é rompida tem de se alterar outra vez a 

norma, esticá-la mais para lá, etc. É essa ideia da ordem estar sempre no limiar da 

desordem que me leva a pensar nas sociedades como vulcões adormecidos. Uma 

pequena aldeia comunitária é um vulcão adormecido, não é nada um espaço de 

harmonia definida. Pronto. Esse tipo de registo foi possível aprendê-lo lá, e ao aprendê-

lo lá lê-se os textos da Sociologia e da Antropologia de outra maneira. Eu digo os textos 
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da Sociologia, os textos fundadores da Sociologia que abordavam essas pequenas 

sociedades, não é? Portanto, já há muito tempo, não é?, há muito tempo. E hoje a 

Antropologia. Depois, uma outra vertente que foi uma vertente muito importante no 

meu percurso e que foi expressada também no lado prático, no plano editorial, é o da 

história da Etnografia Portuguesa. A história da Etnografia Portuguesa para mim era 

fundamental, porque por um lado era necessária para perceber como é que surgem, em 

determinados contextos, certos temas. O caso do comunitarismo para Rio de Onor foi 

importantíssimo percebê-lo, como é que ele vai surgir, ainda por ajustamento no final 

do século XIX, mas sobretudo no começo do século XX e retomado até aos anos 

sessenta, como é que… O que é que está envolto, envolvido nesse interesse por 

comunitarismo, e a questão do interesse sobre outros domínios que nem sequer vieram 

depois para a Antropologia e ficaram nas faculdades de letras, tudo o que é as literaturas 

orais, os cancioneiros, os romanceiros. Por que é que há domínios que foram centrais na 

constituição deste universo de referência disciplinar que ficaram de fora, e ficaram 

noutros lugares, inclusivamente noutras faculdades, não é?, na faculdade de letras. 

Digamos, e essa história ajudava a perceber, era também uma história intelectual do 

país, uma história cultural do país, uma história da disciplina, fundamental para a 

organização das aulas, fundamental depois para a edição dos textos, é onde aparecem os 

textos centrais, os textos de fronteira, etc. Essa uma segunda linha. Uma terceira linha 

muito importante para mim, que foi variando inclusivamente dificultando-se muito no 

modo de a classificar terminologicamente, a que tem a ver, e que na altura fazia sentido 

ser classificada ainda assim, com as culturas populares no que têm sobretudo de 

ritualidade, oralidade e sazonalidade, que me interessou sempre imenso, as questões da 

sazonalidade, como é que nós continuamos hoje a ser marcados pela sazonalidade, seja 

aquela que já entrou no domínio do mainstream mais financeiro da moda, não é?, que é 

sazonal, seja a das reentrés todas de todo o tipo, seja a da organização das práticas 

desportivas, seja qual for para já não falar, enfim, das tradicionais da sociedade rural, 

das romarias, das festas, de todo esse tipo de coisas. Neste universo era mais através dos 

campos temáticos e dos campos de interesse que eu ia buscar os autores, ia buscar, estou 

a falar de alguns, atenção. Como é que, quais são os autores que mais me marcaram, 

alguns autores que mais me marcaram? Ao rememorar alguns tópicos para conversar 

convosco, constato isto: são autores que estão em mais do que um espaço disciplinar, 
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são eles próprios autores entre disciplinas, e entre formas de abordagem. Olhem, um 

muito importante, porque reenvia-nos para aquele primeiro percurso de aprendizagem 

em Paris, o Sérgio Buarque de Holanda no livro dele Visão do Paraíso: Os motivos 

edénicos no descobrimento e colonização do Brasil. Ou seja, como é que aquele livro 

que vem de um historiador, mas vem também de um ensaísta, nos ajuda a perceber a 

relação do Ocidente com os territórios descobertos, o lugar da boçalidade dos 

portugueses, e não apenas dos portugueses, no que iam procurar no meio da Amazónia, 

como se organizam os imaginários, retomando imaginários medievais, mas continuando 

os outros que perduraram, ou seja, aquela frase do Lefèbvre «No século XVI o 

impossível ainda não existe.» A verdade é que para as sociedades humanas 

desenvolvidas, o impossível não existe até muito tarde, até hoje, parece, ainda acreditam 

em tudo, não é?, tudo é possível. A do Lefèbvre era mais optimista «No século XVI o 

impossível ainda não existe.», ainda há, ainda há homens com quatro pernas, sem 

cabeça, com cauda… E esse livro do Sérgio Buarque de Holanda foi para mim, e 

continua a ser um livro de referência notável… Aliás, falando uma vez com Gilberto, 

ele recomendou uma leitura do Raízes do Brasil, que é um outro livro desse autor, é 

onde se mostra essa veemência, essa insinuante… Um fulgor de aproximação, que 

revela pistas, que… Bom. Depois em relação a Rio de Onor há uma descoberta que para 

mim foi absolutamente marcante e que me ajudou a interpretar inclusivamente as 

condições de existência e de reprodução das organizações comunitárias, um livro de um 

autor, de um escritor, de um poeta peruano, José María de Arguedas que termina a sua 

própria vida em 69, termina, dá-se a morte, em 69, e que depois de uma obra conhecida 

como defensor dos índios, da escrita em Quechua, de publicação de vários textos, 

decide inscrever-se a estudar na Universidade de S. Marcos em Lima, e faz a sua tese de 

doutoramento comparando as aldeias de Sayago com as aldeias no Peru. E o que é que 

ele faz naquele livro? Além de um registo exaustivo que qualquer bom etnógrafo faz, do 

levantamento das coisas, da factualidade, dos números que encontra nas duas aldeias, 

ele vai comparar duas aldeias lá, La Muga e Bermillo de Sayago, e explica porque é que 

na aldeia aonde há uma casta de senhoritos o comunitarismo permanece, e como é que 

numa aldeia onde todos têm propriedades o comunitarismo desapareceu. Essa 

explicação é absolutamente espantosa ao nível do conhecimento do que são as relações 

sociais. Por outro lado reivindica a intuição como método, e o encantamento. Ou seja, 
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quando o [José María] Arguedas chega lá e diz «Mas aqui não há estações do ano…» ou 

melhor «Eu venho dum sítio onde não há estações do ano, aqui há estações do ano. Eu 

tenho de ver isto doutra maneira. Eu tenho de introduzir aqui qualquer ingrediente de 

leitura que me permita compreender esta diferença.» Esse livro é fundamental, aliás o 

Jesus Contreras que considera o livro [Las Comunidades de España y del Perú] como o 

segundo livro escrito por antropólogos em Espanha, o primeiro é o de um livro 

verdadeiramente esquecido, é um livro que está debaixo daquele microfone, numa 

reedição do Ministério da Agricultura, com um prefácio de John, é um livro 

absolutamente espantoso, um livro de um escritor que foi escritor, foi poeta, foi 

antropólogo. Ou seja, um autor de fronteira. 

 

AFC: Já vamos retomar. Vamos fazer aqui uma nova pausa. 

 

AFC: Joaquim, estavas a falar dos livros marcantes. Ainda tinhas outros para nos falar, 

não era? 

 

JPB: Sim. Tenho três livros que me ocorre destacar, para além de todos aqueles que nos 

marcaram muito na nossa formação propriamente mais específica da genealogia 

bibliográfica da disciplina. Repito que se situam em território de fronteira, sempre. Um 

deles é um autor que confesso de uma forma, pedindo-lhe desculpa lá onde ele estiver, 

que senti um alívio enorme quando ele faleceu em 95, porque não queria perder nenhum 

livro dele, e ele publicava dois, três livros por ano, e, que era o Júlio Caro Baroja, mas 

deste autor há dois livros que são absolutamente centrais para a compreensão da história 

cultural europeia. Um deles, um livro que ele chamou El Carnaval que é um livro sobre 

o Inverno, os rituais do Inverno. O Inverno, ou seja, metade do ano, seis meses do ano. 

Um livro duma etnografia radical onde há uma recorrência de informações que nunca se 

esgotam e tornam inclusivamente difícil o modo como se tiram informações, mas 

sempre pontuadas de pistas que ajudam a compreender os fenómenos de que estamos a 

falar. Ou seja, um livro cheio de chaves para essa compreensão. E o ensaio sobre a 

literatura de cordel, um dos livros centrais, não apenas sobre a cultura popular e a 

relação da escrita com a oralidade em Espanha ou na Península, é um livro decisivo para 

a compreensão das culturas europeias. Como é que as classes várias se projectam aqui, 
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como o erudito, o profissional, se mistura com o popular, o amador. E um autor que tem 

a ver com isto e que, por duas razões, ilustra esta situação de fronteira, que é uo livro do 

Michail Bakhtin a obra referente ao François Rabelais e a cultura popular. Ou seja, ele 

próprio é um livro sobre a análise de um texto literário, e o autor combina muitas 

formações, porque ele escreve sobre psicanálise da literatura, sobre literatura, combina 

muito, muitas formações. É talvez o livro mais central para perceber muito do que 

abordamos nos domínios da Antropologia na relação campo – cidade, no papel dos 

códigos de comunicação que separam ou ligam, segundo os contextos, as classes 

letradas da populaça mais baixa do campo ou da cidade. São livros que não têm 

classificação, destacam-se como marcos que tenho usado em muitas frentes e temáticas 

de trabalho. Aliás, insistindo muito nalguns casos, convidando as pessoas a lê-los. 

Nalguns casos, evidente, é mesmo obrigatório lê-los; noutros casos, convidando a ler, já 

que são livros que por vezes perturbam pela maneira como estão organizados, o caso 

concretamente do Caro Baroja no El Carnaval. Ou seja, a questão que eu coloco é: não 

é sempre em situações de fronteira aonde o olhar está mais ágil e atento a curiosidades, 

exactamente porque não está no cerne, no centro duma disciplina e, portanto, está entre 

iguais, como uma série de ideias que já são comuns, partilhadas, evidência? Nessa 

situação de fronteira há como que um olhar desperto, uma curiosidade que 

permanentemente fecunda ambos os lados e que traz estas características. Vejam que 

são autores ou da tradição latino-americana, ou seja, autores de países onde a 

implantação das ciências sociais foi tardia, e portanto têm associados a si visões 

referenciadas ao autor enquanto ensaísta, enquanto pensador, enquanto aquele que 

descobre não porque usa os instrumentos da disciplina, mas porque treinou o olhar e a 

atenção para descobrir, não é? Aliás o mesmo mas de outra maneira, já que vem da 

escola da Sociologia e da Linguística, no caso do Bakhtin, mas também de uma zona 

periférica em relação à centralidade da constituição dos saberes anglo-saxónicos aqui no 

Ocidente. São livros que foram, continuam a ser, extraordinariamente marcantes e que 

eu utilizo como exemplos do que deve ser a liberdade na escrita, a liberdade da 

aproximação. Eu diria que com eles também julgo ter trabalhado os instrumentos que 

têm talvez marcado a minha contribuição, nesta contribuição que cada um de nós dá às 

disciplinas que pratica, concretamente no ensino, no estímulo que é a minha 

preocupação constante ao trabalhar com gente nova, e sobretudo porque acredito muito 
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que há uma efectiva capacidade acrescida de responder e de ousar nas pessoas mais 

novas se entretanto adquirirem a confiança para o fazer e forem empurrados para tal. E, 

nesse sentido é óbvio que eu venho de uma tradição desde casa, desde miúdo, até à das 

aulas e das comunicações com os grupos em que a oralidade é muito mais forte que a 

escrita. Mais: em que a gestualidade, a expressão é possível, que pode construir 

sentidos. É difícil, para mim, repor por escrito, extraordinariamente difícil. E é aqui que 

as questões da literatura se colocam. É aqui que as questões da literatura se colocam. A 

literatura que para mim começou a ser, por ser, se calhar como é para nós todos o 

espaço do imaginário, da imaginação também, mas da forte interactividade, porque nós 

somos sempre obrigados a pensar aquilo que nos está a ser dito, aquele cenário, aquele 

ambiente, desde cedo a tomo como uma antropologia. A literatura é uma antropologia. 

Ou seja, a literatura lida com, e eu digo a literatura no sentido amplo, a literatura lida 

com um instrumento que nós, nos nossos campos disciplinares, temos dificuldade em 

domesticar, em controlar, em usar: a imagem. As imagens, o uso das imagens. Da 

imagem não no sentido literal do termo iconográfico. A imagem enquanto síntese de 

uma ideia ou de uma representação ou de uma descrição. A imagem, que a poesia usa 

tanto, que a literatura usa, e que nós temos uma imensa dificuldade, porque nós temos 

de ter a certeza de que aquilo que estamos a dizer é entendido como tal e não sujeito a 

outras interpretações. Então a literatura, ao usar isso, tem essa capacidade de revelação e 

tem esse risco fascinante de obviamente dar a entender, consoante os leitores, coisas 

diferentes. E é essa, esse território instável que pode criar espaço a ambiguidades de 

interpretação, paradoxos, hesitações, estímulos mais ou menos fortes, interesse ou 

desinteresse, que me parece uma componente de um texto que nós temos dificuldade em 

utilizar. Nós temos uma retórica. Nós trabalhamos os textos segundo uma retórica. Uma 

retórica aprendida, que devemos respeitar, segundo um protocolo que deve reenviar e 

reencontrar os autores anteriores, as correntes, dialogar entre elas, criticá-las entre elas, 

mas sempre numa linguagem altamente codificada. Portanto, o espaço que damos à 

nossa capacidade de projectar ou de exprimir outras áreas de revelação é muito pouco, 

escasso, não aprendemos. E sobretudo julgamos que isso é só para aqueles que foram 

dotados do talento da escrita literária. E provavelmente devia ser trabalhado, devia ser 

aprendido, devia-se abrir um universo para a escrita. Há textos que são decisivos 

elementos para a compreensão do que é um universo concreto que nenhum texto das 
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ciências sociais descodificou e que vamos encontrar ali. Podíamos enumerar 

variadíssimos exemplos. Estou-me a lembrar de um livro editado pela Companhia das 

Letras, traduzido do inglês, que agora por uma omissão rápida não tenho o autor, e que 

descreve a tragédia dos pescadores que se encontram num barco, um caso real, num 

barco e que são pouco a pouco obrigados (depois é feito um diário, um pequenino diário 

de um sobrevivente), obrigados a comerem-se, nesse percurso onde julgavam que todos 

morreriam, e que demorou meses, aliás. Esse tipo de registo, o dramatismo, é tão 

excessivo, vai para além de qualquer capacidade de representação, a que só a literatura, 

que só um texto literário pode dar ou então uma grande obra, uma grande obra plástica, 

uma obra de arte, uma obra de criação. Bom. E são essas fronteiras, digamos, dos textos 

que podem vir a ser fronteira de arte plástica, é curioso porque o Caro Baroja, por 

exemplo, ele pinta, muitas das coisas são pinturas. A análise que ele faz das tendas 

tuaregue e do número de cabras ou camelos que tem, são desenhos lindíssimos, 

lindíssimos, lindíssimos. Ele não diz «São sete camelos.». Não. Ele desenha 7 camelos, 

e desenha 42 cabras, e depois põe as tendas, e depois põe os membros que estão debaixo 

da tenda… Ou seja, ele próprio trabalha todo este universo através dum grafismo que é 

já criação, criação plástica, criação artística. Este universo descritivo, este universo 

etnográfico. Bom. É uma zona onde eu provavelmente diria que é talvez o sítio aonde 

eu me sinto mais útil, e provavelmente tenha podido ir mais longe ao nível do que posso 

ter transmitido aos jovens. É evidente que a transmissão não serve de muita coisa se 

esses mesmos jovens não encontram quadros sociais onde possam depois desenvolver 

as suas actividades, etc. E o panorama actual não é brilhante, como nós sabemos. Mas 

eu acho que se cuida mal da ideia, para mim relativamente evidente, de serem os jovens, 

quando digo jovens digo até aos 30 anos… Já vos explico porquê, rapidamente, já vos 

explico porquê: porque a partir dos 30 anos já nós temos a nossa identidade construída; 

e nós sabemos bem que a nossa identidade construída é feita de coisas muito boas como 

das defesas que temos em relação às más; ou seja, já nos custa mudar a coisas, a mudar 

hábitos, até lá não, nós estamos naquela década fulgurante onde tudo é possível fazer, 

tudo. Podemos contribuir imenso para esse processo de criação de cada um. E 

provavelmente nós, pelas pressões que todos temos nas universidades, enquanto 

professores, por tudo, pelo número de alunos que temos, por uma série de 

impossibilidades de atenção, não fazemos esse trabalho que já ninguém está a fazer na 
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sociedade, e que antes fazia. Podia ser um tio, podia ser um avó, podia ser um pai, podia 

ser um colega, podia ser um senhor que tinha a mercearia ao lado onde se ia conversar, 

e isso… Essa dimensão, não vejo instância onde isso se esteja a fazer. E o tempo dura 

pouco na vida das pessoas, tem aquela duração, por mais que ela estique um pouco, tem 

aquela duração. E eu acho que é aqui que há uma acção importante a fazer, acho.  

 

AFC: Muito bem. Então, talvez pudéssemos mudar agora de tópico para esse contexto 

onde ao fim e ao cabo, esse projecto é sobre A Comunidade de Países de Língua 

Portuguesa, as ciências sociais, em particular a Antropologia nesse contexto, não é?, tu 

és uma pessoa que circula neste espaço e com ligações fortes construídas ao longo do 

tempo… Queres nos falar disso, desses espaços e da tua presença neles, e das pessoas 

que lá tens encontrado? 

 

JPB: Olha, destacava talvez dois grandes espaços e modos de relacionamento. Um deles 

obviamente o Brasil, com quem começámos no âmbito do mestrado de Patrimónios e 

Identidades, com a vinda de Gilberto Velho, que nunca mais se interrompeu, ao nível 

das trocas de todo o tipo: alunos, professores, vindas cá, idas lá. Eu próprio fui 

mediador daquele encontro no Museu Nacional do Rio de Janeiro com os colegas 

etnólogos estudando as sociedades ameríndias actuais, e a partir daí estabeleceu-se uma 

relação que nunca se extinguiu, pelo contrário, tem-se reforçado em muitas frentes, 

desde investigações no terreno visando a constituição de colecções aqui no Museu, 

colaborações em seminários, cursos ministrados lá, encontros que se transformaram já 

em relações fortíssimas de amizade, não apenas com os colegas do Museu Nacional, 

variadíssimos, Carlos Fausto, Aparecida Vilaça, o Gilberto é óbvio… De S. Paulo, de 

Belém, etc. A relação é fortíssima e só é mais difícil, apesar de tudo, por uma distância 

cujos custos das viagens ainda não a resolveram totalmente, independentemente de 

estarem muito banalizadas as viagens de avião. E podemos ir mais longe. E é sempre 

um, sobretudo um lugar, eu quase diria de deslumbramento por aquilo que há de 

reencontro com nós próprios, quando vamos lá ou quando os colegas brasileiros vêm cá. 

Por um lado, por estarmos entre outros. Por outro lado, por descobrirmos essa 

proximidade, essas linhas de filiação, etc. E depois também por outra razão, por essa, 

esse fascínio do que é de comum e distinto na nossa língua, na língua que partilhamos. 
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Bom. Acho que o brasil é um território que tem muito também de emocional quando 

reflectimos sobre as condições e os projectos de colaboração, cooperação, etc… Eu, 

concretamente, depois de aqui estar no Museu, tenho desenvolvido outro tipo de 

projectos que podem trazer outras colaborações museológicas, exposições lá, 

exposições cá, contactos noutras áreas, não necessariamente os antropólogos, mas é esta 

do grupo dos antropólogos que é de facto muito forte, muito forte. Desejo aliás que 

rapidamente o Museu Nacional esteja… Todas as obras do projecto previstas estejam 

concretizadas e se possam fazer depois novas coisas conjuntas. Depois em relação a 

África, ela surge já pela via do museu, só que é… Havendo museus em vários países 

africanos, e agora também Timor, projectos de museu, que precisam, necessitam de 

formação… Nós temos tido projectos de formação, em protocolos assinados ou outros 

que decorrem por acções pontuais, que têm permitido, por exemplo, levar pessoas, o 

caso de Nampula [Moçambique], para dar formação lá, trazer pessoas, no caso de S. 

Tomé e Príncipe, para receberem formação aqui, fazer reuniões para pensar o futuro 

museu de Timor Leste… Há um conjunto de intervenções, que às vezes são 

interrompidas por falta de fundos que entretanto fazem soluçar um pouco esta 

cooperação, mas que todas elas resultam nesta necessidade, hoje sentida, de que os 

museus têm de estar em diálogo, têm de poder colaborar em formação e, se possível, 

que é o desejo para mim mais forte, de fazer projectos comuns, por exemplo, de 

exposições aonde os projectos venham de ambos os lados. Essa questão é muito 

importante e é digamos uma relação que temos mantido, infelizmente ainda não 

totalmente, ainda não verdadeiramente suportada por uma reflexão crítica a partir das 

Ciências Sociais, já que a Museologia, como sabem, também infelizmente, em geral, 

aqui ou noutro lado qualquer, tem sido sobretudo mais uma prática do que propriamente 

um campo de reflexão crítica. Portanto, isto em relação a esses países. As possibilidades 

são imensas se nos países com mais dificuldades pensarmos os modos que eles têm para 

integrar os jovens nas equipas dos museus, que é uma condição que em geral fazemos 

aqui. Nós vamos dar formação ou damos formação aqui, se vocês integrarem estes 

jovens nas equipas dos museus posteriormente à formação. Esta questão é muito 

decisiva. É decisiva. Se isso não se consegue, não vale a pena esse território, esse estado 

de formação. Mas pronto, neste caso é óbvio que se destaca o Brasil, com tudo o que 

com ele aprendemos e que com as coisas que podemos transmitir. 
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GIC: Joaquim, estamos quase a concluir e eu sinto-me tentada a tentar embrulhar esta 

última questão sobre a visão geral das Ciências Sociais e muito em particular da 

Antropologia na actualidade, queria embrulhar na seguinte questão, vamos ver se isto 

faz sentido. Tu falaste bastante da importância que a noção de fronteira tem em várias 

dimensões da tua vida, começaste por falar nela relativamente à tua família, ao sítio 

onde viveste, falaste dessa noção também relativamente às disciplinas por onde te 

moveste e relativamente aos teus heróis entre aspas, às tuas influências marcantes, 

também numa coisa que falaste menos e que é muito importante na tua vida, na tua 

biografia, que é a relação entre aquilo que se pode designar por ciência pura ou ciência 

aplicada, ou seja, aqui estamos a falar da profissionalização da Antropologia, e também 

relativamente ao registo de narrativa, a escrita, a importância da imagem, até o registo 

da exposição, não é?, muito com objectos, portanto é como se também houvesse aí uma 

fronteira que vai para além da retórica, da palavra… Pronto. Então, a pergunta era um 

pouquinho se tu relativamente… Como tu te posicionas relativamente a esta fronteira, e 

eu sei que isto é um tema, ainda por cima, um dos muitos que ficaram esquecidos, um 

tema de pesquisa, as próprias fronteiras, até do país, isso sempre foi um tema que te 

interessou, mas era um pouco… Pronto, era uma sugestão. Se esta noção de fronteira 

não ajudaria a posicionar, ou o que é que tu pensas sobre isto? Pensar, por exemplo, que 

a Antropologia, qual o papel da Antropologia relativamente a esta fronteira ou não, 

relativamente ao teu posicionamento, não sei… Uma pergunta assim muito em aberto, 

mas a sugestão era incluir ou… Se achares pertinente, claro… Se não, é esquecer… O 

tema da fronteira, que foi também um pouco o meu interesse… 

 

JPB: Pois, colocada dessa forma de síntese não é fácil, mas talvez dizer que a 

Antropologia já teve um território definido onde se protegia. Não acho que tenha 

actualmente. E portanto essa perda de protecção que a identificação com um território 

dá, com todos os vícios que isso traz, também trouxe um desassossego, uma 

inquietação, e talvez até uma desvinculação de uma busca, de uma busca sólida ao nível 

da interpretação da realidade, da análise, etc., não é? Isso por um lado… Ou seja, 

quando a Antropologia se auto-referenciava e era protegida num campo disciplinar 

supostamente bem delimitado… Estava sempre ameaçada por si própria, como qualquer 
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campo fechado. Aquela célebre análise de Lévi-Strauss sobre a família, não é?, esse 

lugar paradoxal que, para garantir a identidade máxima, não se pode abrir muito, mas se 

não se abrir suficientemente morre, não é?, não há reprodução das sociedades, não é? E 

a Antropologia esteve sempre ameaçada por isso, sempre. É muito comum nas 

disciplinas, sobretudo quando convivem disciplinas muito próximas, de se protegerem 

na sua retórica, etc. No caso que colocas de uma forma mais aberta é óbvio que, para 

mim, sempre, ou de uma forma intuída, ou de uma forma, e não verbalizada, ou de uma 

forma perfeitamente explicitada, a questão é de socorrermo-nos de vários patamares de 

leitura quando olhamos para algo que queremos interrogar. Vários patamares de leitura. 

Por exemplo, para mim sempre foi claro que uma exposição, que o museu permitia, 

exigia pensar em três dimensões, pensar um problema em três dimensões, porque se eu 

entendê-lo só «uma exposição» e eu não formular desta maneira estou a dizer que é uma 

exposição, agora se eu disser que eu tenho um problema para formular, e depois tenho 

de o projectar numa folha de papel, um texto, tenho de o pensar em três dimensões… Já 

há aqui um conjunto de factores com que eu tenho de lidar. São novos ou eventualmente 

eu já os conheço, ou vou aprendê-los. Estou a lidar com eles, e ao ter de lidar com eles a 

partir desta formulação, tenho de formular cada um deles. Não posso esquecer que 

aquilo está a eliminar aquela peça assim e deixa aquela às escuras. É porque eu quis. E 

por que é que eu quis? Porque quero dizer isto ou aquilo. Estou a sugerir aqui solidão, 

medo, estou ali, estou a sugerir ali revelação, estou a sugerir… O que é que eu quero 

dizer? É esta, é esta múltipla maneira de interrogar que, situando-me sempre na 

periferia, sempre na periferia dos territórios bem definidos, disciplinares, por exemplo, 

ou das linguagens expressivas e performativas. Nós temos a possibilidade, e temos a 

necessidade e a obrigatoriedade de o equacionar de outro modo. E para mim foi 

sempre… E acho que é… Eu encaro isto como um instrumento pedagógico. Aliás, há 

quem encare também as questões da imaginação como um instrumento pedagógico. 

Acredito verdadeiramente que é possível esboçar uma metodologia da imaginação no 

trabalho que fazemos, no nosso trabalho, não é? É preciso esboçá-lo como metodologia. 

Pensar como é que faríamos… Assim como a certa altura se inventou a Escrita Criativa, 

alguém pensava ensinar a escrever coisas, não é?, que nos divertissem, um romance ou 

não sei quê… Havia escritores, pronto, e os escritores às vezes iam dar aulas práticas às 

universidades, mas o que lá estavam era apenas historiadores da literatura ou críticos 
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literários, não eram mais nada. Isto para mim é central. Eu não sei bem explicá-lo. Sei 

que nas aulas eu uso-o, uso-o exprimindo, falando. Um silêncio. Uma pausa. Claro que 

há um efeito retórico também. Nessa pausa, num silêncio, num modo de olhar. Mas 

provavelmente aquele modo de olhar está já a sugerir uma densidade, ou uma 

inquietação, ocorre a transmissão para o outro da necessidade de ir procurar, não tenho 

que dizer mais nada. Claro que eu não posso meter aquela pausa no papel, porque aquilo 

é um silêncio, só se eu escrever um poema e… Porque um poema como é música, não 

é?, e é ritmo… Então, a aula é mais um poema nalgumas partes do que uma prosa. É 

essa dimensão que eu acho que no plano da comunicação nós não podemos esquecer 

que são territórios de fronteira de facto, não podemos esquecer. Uma aula não é 

necessariamente um conjunto de sete páginas escritas em pontos ou um texto contínuo, 

porque se eu quiser, se eu imaginá-la como ritmo a que eu falo… Paro e olho, o estou a 

pensar, e ao estar, estou a sugerir aos meus interlocutores que também estão a pensar, 

seriamente. E aquilo também os toca por dentro. Como é que eu ponho isso ali? Estás a 

ver? Bom. E por isso também… No meu caso. Outros têm outros, outros gostos, outros 

apetites e outras, outros jeitos performativos… A mim interessou-me sempre muito a 

música, porque a música é quase como um elemento com que podemos brincar com as 

palavras, mas também com o ritmo apenas, com qualquer coisa… Eu tive uma 

professora de Etnomusicologia, uma senhora arménia,professoras, que aliás publicou 

variadíssimos livros na faculdade de Jussieu, e ela dizia, a propósito da música num 

tratado japonês, «A música deve ser tão perfeita que vai fazendo pausas, silêncio e se 

torne só silêncio.» Ou seja, mas como é que eu, se estou a falar em música, esse 

silêncio, como é que eu? Estás a ver? Tento estar num contexto, numa estrutura, em que 

o silêncio já é música. Uma aula devia ser entendida como isso: qualquer coisa em que 

recuperássemos esse lugar das aulas como lugares de transmissão e de performance e de 

participação verdadeiramente física. Física. Também de sedução e de encantamento 

onde o conteúdo fosse isso, uma parte substancial do conteúdo fosse isso. Não é? A 

fronteira vejo aí, é por isso que eu me sinto profundamente atraído por textos que não se 

reivindicam de uma disciplina e andam a bailar à procura, e por vezes vem no texto 

literário, claramente, são eles. São eles. Nem sequer no sentido enumerativo da 

etnografia que naturalistas tiveram que fazer, que os escritores naturalistas e realistas 

tiveram que fazer no final do século XIX. Como, e que acabaram por ser publicados, 
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por exemplo na colecção Terre et Mer, os cadernos de campo do Émile Zola foram 

publicados. Quando ele andou por ali, pelo (Inaudível), etc., a fazer esboços nas 

tabernas e não sei quê, a encontrar ingredientes etnográficos para a construção dos seus 

romances. Não é isso, não é para a cor local, não é para o cenário. Não. É por outra 

dimensão em que o conteúdo é pura forma dessa coesão dos grupos que comunicam 

num espaço altamente frequentado, mecânico, em que as pessoas vão para ali num 

registo mais técnico de aprendizagem e se preparam e que… É possível. Se o ensino for 

massificado é muito difícil, se é possível criá-lo em pequenos mestrados, cursos de pós-

graduação, é. Pequenos laboratórios, é. É possível? É indispensável. É indispensável. 

Esses laboratórios em torno de problemas que se vão pesquisar. 

 

MDG: Aquilo que estavas a dizer, acho que se podem considerar essas tuas reflexões 

como desafios para as Ciências Sociais, para se fazer ciência, seja na Antropologia, seja 

noutras ciências sociais. Para o futuro, como é que tu perspectivas o desenrolar daquilo 

que é o ofício do cientista social ou do antropólogo a partir dessa tua reflexão? 

 

JPB: Para já a constatação óbvia que às vezes se esquece. Que no enunciado está sempre 

aquele que enuncia. Isto tem de ser assumido. O lugar no mundo. Não vejo, não vejo 

como é que é possível. Ainda há pequenas ilusões de estar um pouco fora… Essa 

realidade histórica, a historicidade daquele que analisa, que fala, que comenta… Tem de 

se perceber. Tem de se estar a perceber. Tem de se perceber. Senão, é um jogo de 

espelhos, é um jogo da representação… E as Ciências Sociais passam a ser ciências 

mais da ordem das actividades decorativas. Vão para a televisão, vão para ali, pronto… 

Então, isso é um lugar importante. E depois conseguirem negociar a conquista de um 

tempo que nunca é um tempo vertiginoso e mediático, nem o tempo dos calendários 

políticos frequentemente… Negociar, digamos, a reivindicação… Por exemplo, 

trabalham à escala de uma autarquia que são tempos curtos de quatro anos, a 

reivindicação de um tempo para os estudos que têm de fazer, para as avaliações, e para a 

necessidade da constituição de equipas, porque as transformações também são 

vertiginosas, e se não há equipas suficientemente grandes… Então isso já é do foro do 

político. Isso tem de ser gerido também, tem de ser percebido no espaço político, ao 

nível dos ministérios da ciência, etc., que gerem as universidades, não é? Mas essas 
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combinações parecem-me essenciais. Agora, a ilusão de que por ser sociólogo, ou por 

ser antropólogo, ou por ser outra coisa qualquer ao nível da definição disciplinar, eu vou 

falar sobre isto, isso é uma ilusão, porque os processos de aceleração, de transformação 

e de incógnita em relação ao sentido das transformações são tais que nós temos de nos 

armar de outra maneira, e o tempo da interpretação, o tempo da observação dos 

fenómenos é lento, portanto temos de ter mais gente, temos de ter outros instrumentos e 

estar no mundo, e estar no mundo, nós não estamos fora dele, temos de estar e temos de 

transmitir e esclarecer que lugar ocupamos. 

 

AFC: Joaquim, acho que isso é uma óptima maneira de terminarmos esta entrevista. Em 

todo o caso, acho que temos obrigação de no fim desta história de vida, pessoal, 

intelectual, antropológica, de te perguntar o que é que é indispensável tu acrescentares 

para que esta história de vida não fique truncada de alguma coisa decisiva... 

 

JPB: Repara, há coisas que pertencem mais ao espaço se calhar mais próximo da camisa 

e não da camisola e que não falei, e que certamente marca muito. O prazer de estar com 

as pessoas, o fascínio pelas pessoas, o prazer de estar com elas. O valor, os valores 

profundos da amizade e do que é esse registo da relação talvez mais poderosa que as 

sociedades cosmopolitas e urbanas inventaram, já que é uma coisa que aparentemente 

havia pouco na sociedade rural tradicional… Já que era uma relação substituída por 

outra, essas já codificadas, de parentesco, de vizinhança e etc. Depois uma partilha 

sempre com algo de… Eu vou dizer a palavra, eu vou dizer a palavra, porque é mesmo 

essa e por certo tornou-se cada vez mais evidente com este trabalho nos museus do que 

antes na Antropologia como professor. Só é possível trabalhar nestas áreas quando 

temos uma grande capacidade de auto-ironia do que fazemos, uma grande capacidade 

de auto-ironia. O que fazemos é apenas aquilo que conseguimos fazer. E às vezes nem 

sequer sabemos exactamente aquilo que desejaríamos poder fazer se tivéssemos 

condições. Porquê? Porque estamos de tal maneira condicionados por um conjunto de 

factores com que temos de lidar, equacionar e arranjar e trabalhar, que… É essa 

capacidade de ironia. Ou seja, para quê eu estar a afirmar que as melhores exposições 

são as do museu tal ou as que eu faço aqui no museu? Há uma capacidade de auto-ironia 

que eu, para mim, me é muito grata, porque é a única que me permite distanciamento, é 
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a única que me permite dizer «Sim, fazemos isto, mas olha que se calhar podíamos ter 

feito bem melhor, se nos tivéssemos lembrado de outra forma de o fazer melhor, e que 

não encontrámos. Não encontrámos. Podíamos ter feito bem melhor. Não tivemos 

tempo para aprofundar esta pista. Isso falta-me referir esta questão. De resto, é evidente 

que nunca se referem todos os passos com que trabalhamos… 

 

AFC: Claro que não, são imensos, mas acho que ficámos aqui com um excelente 

depoimento. Obrigado a todos. 

 

JPB: Obrigado também vocês, obrigado a vocês. 

 

 


