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C.C. – Bom, como dissemos, queríamos começar com algumas informações biográficas, seu 

nascimento, a família de origem, sua escolaridade pré-universitária, se o senhor pudesse falar 

um pouco sobre essa trajetória. 

 

J.P. – História de vida. 

 

H.B. – História de vida, um pouco. 

 

J.P. – Eu, digamos, sou filho de Lisboa e do fado. Sou filho de Lisboa porque nasci em Lisboa, 

no Alto de São João, e nasci em casa, portanto, na rua Lopes. Sou alfacinha de gema. Não sei se 

exatamente conhecem esta expressão. 

 

C.C. – Sim, sim. 

 

J.P. – Pensa-se que, em um dos cercos a Lisboa, os habitantes ficaram sem alimentação e então 

sobreviveram comendo alface, e ficaram conhecidos como alfacinhas. De forma que eu sou um 

alfacinha de gema. E sou filho do fado por quê? Na verdade, os meus avós têm origem rural: 

eram pequenos proprietários rurais. O meu avô paterno era feitor do visconde de Banho, na 

região da Beira Alta, e meu pai montava os cavalos do visconde, e quando é chamado a cumprir 

o serviço militar em Lisboa, ele vai para o Regimento de Cavalaria. Portanto, peixe em água. 

Dizem que filho de peixe sabe nadar, mas eu não sei andar a cavalo. Nunca experimentei. E de 

vez em quando meu pai vinha em Lisboa. Não, vinha à sua terra de Lisboa, portanto, à Beira 
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Alta. E uma vez decide fazer uma serenata, uma serenata de fados à porta da casa dos meus 

avós, pais da minha mãe. Segundo conta minha mãe, o meu avô materno não achou, digamos, 

muita piada àquela performance à noite, com a vizinhança toda cheia de curiosidade para saber 

exatamente o que se passava, e também, em casa gerou-se uma situação de reboliço, porque 

minha mãe tem mais quatro irmãs e então não sabiam exatamente para quem os fados eram 

dirigidos. E, pelo que me conta minha mãe, as irmãs acotovelavam-se umas às outras: “É para 

ti?” “É para ti?” Até que o meu pai canta um fado que é um fado bastante conhecido, 

Carmencita: “Carmencita de linda graça, se não fosses tão bonita, serias sempre cigana.” E a 

minha mãe é Carmem. E então, aí, finalmente, houve uma sinalização... 

 

H.B. – Se revelou. 

 

J.P. – ...para quem era dirigido o fado. Portanto, era para minha mãe. E aí começou um 

romance, que teve continuidade com cartas de amor, com poemas. Meu pai fazia poesia. Ele 

escreve bem. E por isso eu digo que sou filho do fado. Se não fosse esta serenata, certamente 

que a minha mãe não se prenderia de amores pelo meu pai. 

 

C.C. – E a sua família materna, qual era a ocupação? 

 

J.P. – Também pequenos proprietários rurais. Depois, entretanto, o meu pai cumpre o serviço 

militar em Lisboa, como disse, no Regimento de Cavalaria, e participa em provas de hipismo – 

ele montava bastante bem –, e teve inclusivamente um convite para ficar na tropa – “meter o 

chico”, é a expressão que aqui se usa. 

 

C.C. – Meter o chico? 

 

J.P. – Meter o chico é ficar na tropa. Não ficou. Andou por aí, até que casa com minha mãe e 

decidem viver em Lisboa. E quando entro na escola, portanto, frequento uma escola em 

Campolide. Porque, entretanto, eles mudaram do bairro em que eu havia nascido, que é o Alto 

de São João, para Campolide. E, portanto, a minha... Aí tive a minha entrada na escola, na 

escola primária. 
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H.B. – Em que escola? 

 

J.P. – Não me recordo o nome da escola. É uma escola pública primária, mas que ainda existe e 

fica perto da Faculdade de Ciências Sociais e Humanas... não, da Universidade Nova de Lisboa, 

da Faculdade de Economia. Tenho algumas memórias desse período. Eu fui para a escola e já 

sabia ler e escrever. Não porque fosse um menino prodígio, mas porque a minha mãe foi a 

minha professora e, portanto, ensinou-me a escrever e a ler. Recordo-me perfeitamente, ela... Os 

números, por exemplo, comecei por aprender a desenhar o um, ela dizia-me: “Para cima e para 

baixo, para cima e para baixo.” Saiam, assim, uns uns muito desconectados. E depois: 

“Atenção, a haste que sobe é mais curta do que aquela que desce.” E, passo a passo, enfim, 

cheguei ao um. Depois as letras: “Uma bola, uma perninha para cima, o O; uma bola, uma 

perninha para baixo, o A.” E aí fui, enfim, aprendendo as letras e juntando as letras para formar 

palavras. Desenhava os números... Também recordo-me que, por exemplo, fazia caras com os 

números. Por exemplo, juntando o seis com o quatro, e ficava esta cara; ou o seis com o cinco. 

Esta é bem diferente. Então, fui descobrindo que os objetos não servem apenas, digamos, para 

as funções que lhes parecem predestinadas, mas podem ser alvo de recriações. E isso fui 

descobrindo. Antes de entrar para a escola, um dos meus passatempos... E isso recordo-me 

também por efeito de memórias de álbuns de fotografias, porque, da minha infância, tenho 

fotografias de triciclos. Ou seja, nunca montei a cavalo, mas andava sempre de triciclo. E então, 

a grande parte do tempo passava à varanda da casa de meus pais, montado num triciclo e vendo 

o que se passava lá embaixo na rua, atento a tudo aquilo que pudesse perturbar a ordem da rua. 

Eu diria que talvez desenvolvesse um método que depois vim a descobrir que os pintores 

futuristas desenvolviam: quando decidiam pintar uma casa, ou alguém ao balcão da varanda de 

casa, reivindicavam a necessidade de eles próprios irem para a varanda para sentir, digamos, a 

experiência de estar numa varanda a ver a turbulência de cá embaixo. E eu comecei a alimentar, 

digamos, esse apetite de rua. E depois vim a descobrir-me etnógrafo urbano, bem mais tarde. 

 

H.B. – Mas eu queria voltar um instantinho à família da sua mãe. É de quatro irmãos, com ela. 

Quatro irmãos ou mais? 

 

J.P. – Quatro irmãs e um irmão. 
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H.B. – E um irmão. E a do pai? 

 

J.P. – E a do pai era o inverso: eram quatro irmãos e uma irmã. 

 

H.B. – E o nome dos seus pais? 

 

J.P. – Meu pai é António e a minha mãe, Carmem. Na realidade, é Maria do Carmo, mas é 

tratada por Carmem. 

 

C.C. – E o senhor estudou nessa escola até completar o primário? 

 

J.P. – Não. Depois, o meu pai trabalhava numa empresa petrolífera, a Sacor, que agora tem a 

designação de Petrogal, que estava ligada à distribuição e à contabilidade dos combustíveis 

distribuídos, e foi destacado para Aveiro. Portanto, a minha segunda classe foi numa escola de 

Aveiro. Aí não me recordo o nome do professor, mas, sim, tenho a imagem de que ele tinha uns 

bigodes farfalhudos e uma barriga que conflitava com o botão da secretária. E ele falava com 

versos: “Serafim, Serafim, nunca mais chegas ao fim.” Isto era um colega que demorava a fazer 

os trabalhos. E colecionava borboletas, de forma que nos dava 50 centavos por cada espécie rara 

que encontrássemos. Mas eu não gostava muito de caçar borboletas. O que eu fazia, e esses são 

tempos fortes da minha infância, recordo-me deles, era... A minha casa era perto de um braço da 

ria de Aveiro. Aveiro é conhecida como a Veneza de Portugal, porque tem a ria. Há vários 

braços, e eu vivia justamente junto a um braço da ria, e o que eu fazia era barcos de papel que 

punha a navegar na água, até que os barcos empancavam nos juncos. E aí eu estava 

contemplando, olhando os juncos, os barcos de papel... Creio que desenvolvi aí uma capacidade 

contemplativa. E outra coisa que eu fazia: havia uma ponte por onde passavam comboios, trens, 

como se diz no Brasil, e eu contava as carruagens. Portanto, quando surgia um comboio bem 

longo, eu ficava satisfeitíssimo. Preferia os comboios de mercadorias, porque eram mais lentos 

e permitiam, digamos, uma contagem mais rigorosa. Os comboios de correio passavam mais 

velozmente e às vezes eu não conseguia contar as carruagens, e esse era o objetivo. Depois... 

Estive um ano em Aveiro e retornei a Lisboa. Portanto, frequentei a terceira classe em uma 

outra escola primária, em Lisboa. 
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H.B. – Em Aveiro, era uma escola pública, também? 

 

J.P. – Também. Da terceira classe, que memórias é que guardo? Tinha uma professora que 

gostava imenso de ouvir radionovelas, de forma que, quinze minutos antes de passar a 

radionovela, ela passava-nos uma série de trabalhos, de cópias, contas – muitas contas –, para 

nós ficarmos entretidos enquanto ela colava a orelha ao transistor para ouvir a sua radionovela. 

E normalmente não terminávamos os trabalhos; eram transformados em TPC, em trabalho para 

casa. 

 

H.B. – Tarefa para a mãe. [riso] 

 

J.P. – Depois, na mesma escola, transito para a quarta classe, e aí tive uma boa professora de 

matemática e apaixonei-me por raízes quadradas. Gostava imenso de fazer raízes quadradas. E 

eu tinha jeito para a escrita e também para a matemática e, portanto, pacificamente, terminei a 

instrução primária. Fui para a Escola Preparatória Eugénio dos Santos, que é uma escola que 

ainda hoje funciona e fica aqui no bairro de Alvalade, em Lisboa, na avenida de Roma, junto à 

estátua do Santo António. Não sei se conhecem. Fica relativamente perto aqui do Campo 

Grande. Aí, digamos, aí foi um tempo de transição, como que se fosse um rito de passagem, ou 

seja, deixei de usar calções para usar calças; deixei de usar sandálias e passei a usar tênis 

(sapatilhas); deixei de jogar ao berlinde, ao prego, à carica e passei a jogar à bola. E, no findar 

das aulas, tínhamos sempre emocionantes desafios de futebol, justamente na praça de Alvalade, 

onde agora está o Santo António. Mas não estava – porque Santo António apropriou-se do 

terreno depois de eu ter abandonado a escola, felizmente –, portanto, era um campo relvado. Aí, 

fazíamos as balizas com as mochilas e fazíamos as nossas partidas de futebol sempre, depois 

das aulas. Terminado o ciclo preparatório, havia que fazer um exame de admissão ao liceu. Era 

um ensino dualista: ou seguíamos... 

 

H.B. – Como no Brasil. 

 

J.P. – ...ou seguíamos a via comercial ou a via técnica ou profissional. E neste caso, tínhamos a 

opção de escolher um curso comercial ou um curso industrial. Eu pretendi ingressar no liceu e, 

portanto, fiz o exame de admissão. Correu mal. Correu mal porque havia um desenho que 
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tínhamos que fazer: um mealheiro. Portanto, era um desenho à vista: tínhamos que desenhar um 

mealheiro que nos tinha sido ofertado. No fundo, todos nós... A todos os candidatos tinha sido 

ofertado um pequeno mealheiro de barro. Foi uma guerra tremenda entre o lápis e a borracha: a 

linha que se desenhava, a borracha caía em cima da linha para apagar. Tive a preocupação de 

desenhar uma linha vertical, para conseguir assegurar uma simetria de ambas as partes do 

mealheiro, mas havia sempre um ombro do mealheiro que ficava mais despencado do que o 

outro. 

 

C.C. – Mealheiro o que é? 

 

J.P. – Mealheiro é um recipiente, uma bilha – no caso, era uma bilha –, com uma ranhura, onde 

se colocam moedas para amealhar, para juntar. Qual é a designação no Brasil? 

 

H.B. – Cofre. 

 

C.C. – Um cofre. 

 

J.P. – Um cofre. Bom, um cofre tem uma conotação mais séria, é onde se guardam grandes 

fortunas. 

 

H.B. – Não, não. Nós temos... 

 

C.C. – Cofrinho. 

 

H.B. – É, cofrinho. 

 

J.P. – Um cofrinho, sim, um mealheirozinho, para guardar moedas insignificantes. E, portanto, 

não entreguei sequer a prova, porque tinha a consciência de que não saía bem o desenho. E, 

portanto, guardei o mealheiro em casa, como prova irrefutável de uma guerra perdida com as 

simetrias. Aí o que eu fiz? Portanto, tinha a opção de ir para a escola industrial ou para a escola 

comercial, e optei pela escola comercial. Portanto, uma nova realidade, um novo mundo: 

confrontei-me com os balanços, diários, razão, balanços, balancetes, saldos, situações líquidas. 
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Mas tive um bom professor de português que me incentivou bastante a escrever e que me 

questionava, “o que tu estás aqui a fazer?”, e tinha também uma disciplina de caligrafia. Aí eu 

gostava dessa disciplina! Tínhamos uns aparos da letra francesa e da letra inglesa... Não eram 

canetas de tinta permanente. Não, eram canetas... 

 

H.B. – Tinteiro. 

 

J.P. – ...de tinteiro. A cada palavra, ou duas ou três letras, tínhamos que molhar o aparo. E então 

eu caprichei no desenho das letras. Bom, caprichei tanto que depois, a dado passo, dei comigo a 

escrever cartas com letra desenhada: cartas à francesa e poemas à inglesa. E, na verdade, eu 

frequentei a Escola Comercial Veiga Beirão, que fica exatamente no Largo do Carmo, junto ao 

Convento do Carmo. E normalmente, aos almoços, íamos para o Castelo de São Jorge, 

conquistar francesas e inglesas. No Largo do Carmo há uns bancos de pedra, e usávamos os 

bancos de pedra como redes imaginárias de um pingue-pongue imaginário. Fazíamos bolas com 

papel machucado e as raquetes eram os livros, e aí jogávamos, portanto, um pingue-pongue 

imaginado por nós. E também havia apostas, para ver quem era capaz de conquistar alguma 

moça que fosse passando. Eu não me envolvia nesses rituais de conquista e de aposta e ficava 

observando. Mas eu observava o quê? Observava, por exemplo, que no inverno as conquistas 

eram mais fáceis, porque havia alguns colegas que tinham uma estratégia, que era: quando 

estava a chover, principalmente, abeiravam-se das moças e... pediam boléia, carona, e como os 

desgraçados estavam todos molhados, quer dizer, porque não tinham guarda-chuva, a moça, 

simpaticamente, portanto, oferecia-se para o transportar até embaixo. Portanto, isso era uma 

conquista. E alguns iam atrás para ver qual o desenlace da conquista. 

 

C.C. – É um truque interessante. 

 

J.P. – Enfim, coisas que [inaudível] efetivamente fazia. Recordo-me bem do Manuel do Chope, 

que é uma pastelaria que ainda hoje existe também, e por aí passávamos grande parte do nosso 

tempo. 

 

H.B. – E você é filho único? 
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J.P. – Quase. 

 

H.B. – Quase? 

 

J.P. – Quase. Quase porque o meu irmão nasceu quando eu tinha 14 anos. De forma que, 

quando eu aparecia com o meu irmão ao colo, pensavam que eu tinha sido um pai precoce. Mas, 

não, era meu irmão. Bom, e daí, então, vou para o Instituto Comercial. Aí faço as pazes com as 

simetrias, em geometria analítica. Tive essa disciplina, geometria analítica, e foi uma 

reconciliação com as figuras geométricas. Inclusivamente, lembro-me que comecei a desenhar 

mealheiros, jarras, caras e, enfim, tudo que me puxava para a simetria. Esse foi também o 

período em que comecei a envolver-me com a música. Cheguei a frequentar o Conservatório de 

Lisboa e tive algumas bandas, alguns conjuntos musicais. Tinha um conjunto que aí, digamos, 

nós criávamos as nossas próprias músicas e letras. Chegamos inclusivamente a participar numa 

final de um festival musical incrível, On a dance. Recordo-me provavelmente da letra. A ver 

se... Como é que era a letra? Era Papagaio aos ventos. Papagaio no Brasil é pipa. 

 

H.B. – Sim, sim. 

 

J.P. – Era uma coisa muito naif. “Papagaio aos ventos, de verde vestido, cordão [inaudível], 

aspecto aguerrido”, e por aí afora. 

 

C.C. – Qual era o nome da banda? 

 

J.P. – Grupo Opus. 

 

C.C. – Opus? 

 

J.P. – Sim, Grupo Opus. 

 

C.C. – E que instrumento tocava? 
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J.P. – Eu tocava violão. E depois participei em outras duas bandas, e aí tocava-me já... Eram 

bandas mais roqueiras. Uma banda era o Quinteto Touretour – Touretour era o nome de uma 

empresa de construções que nos apoiava –, e nós fazíamos propaganda, portanto, à empresa de 

construções. Inclusivamente, andávamos aí numa camioneta, tocando e fazendo publicidade à 

empresa de construções. E tinha uma outra banda – esta foi anterior, aliás – que era The Sound 

Boys. Assim, uma réplica dos Beach Boys. E tocávamos vários tipos de música. Quer dizer, 

também nos adaptávamos às plateias. Inclusivamente, tocávamos em coletividades populares, 

em bailes. Os tempos mais difíceis foram os primeiros, porque não tínhamos um repertório 

suficiente. Enfim, uma banda, convém ter para aí umas trinta músicas. E ao princípio nós não 

tínhamos trinta músicas; tínhamos aí uma dúzia de músicas, de forma que foi difícil. E o que 

fazíamos era prolongar as músicas. Portanto, uma música de três minutos, estendíamos até aos 

seis. E outra estratégia era dizer que, a pedido de uma menina, Anita ou Rita, íamos repetir uma 

dada música. Quer dizer, não havia pedido nenhum, era pura ficção, o problema era que não 

tínhamos repertório suficiente para animar as sessões. E devo confessar que talvez aí tivesse 

surgido o sociólogo, ou seja, movido por uma certa curiosidade de observar aquilo que se 

passava na pista de dança. Eu estava muito atento, portanto, aos rituais de acercamento, de 

aproximação. Tocávamos três músicas e havia descanso, mais três músicas e um intervalo de 

descanso. E quando pegávamos nas guitarras para tocar mais três músicas era uma agitação na 

sala, ou seja, vários rapazes focalizavam uma moça e, às vezes, os três ou quatro iam diretos a 

ela. Naturalmente que o primeiro a chegar era o sortudo. E os outros depois dispersavam, 

desanimados, e buscavam uma alternativa. Mas tudo isso me suscitava alguma curiosidade, 

esses rituais de aproximação, de acercamento. 

 

H.B. – Machado, em toda a sua descrição, a poesia e a música têm um lugar importante, pelo 

menos na recuperação que você está fazendo da sua infância, da escolarização. E por que o 

curso mais técnico? Não tinha uma opção para mais humanas? No Brasil, a gente podia escolher 

entre o clássico e o científico. Aqui não tinha essa opção? Ou você queria mesmo...? 

 

J.P. – Não, não tinha mesmo a opção. 

 

H.B. – Não tinha a opção. 
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J.P. – Quer dizer, por culpa do mealheiro, foi-me vedado o acesso ao ensino liceal e, portanto, 

tive que seguir o ensino técnico ou profissional. Portanto, acabei o Instituto Comercial? Não. E 

aí pôs-se efetivamente a opção. Aí eu pensei: “Não, não é isto que eu quero, ficar uma manga de 

alpaca para toda a vida.” Lidar com contabilidades não me atraía e decidi: “Vou para o Ispa.” O 

Ispa, o que era? O Instituto Superior de Psicologia Aplicada. Ainda hoje existe a instituição. 

Aliás, é a mais pujante escola de psicologia portuguesa, o Ispa. E fui para o Ispa. 

 

C.C. – Isso em que ano? 

 

J.P. – Em 1972. Fui para o Ispa e encontrei lá professores bem interessantes, como o Armando 

de Castro, como o professor Laginha, que depois vim a reencontrar no Iscte. Só que depois me 

disseram: “Tu, se continuas no Ispa, não tens a oportunidade de pedir adiamento militar.” O que 

é o adiamento militar? Era uma possibilidade que era dada aos estudantes universitários de 

pedirem um adiamento de incorporação... 

 

H.B. – Não dispensa. 

 

J.P. – Não dispensa; adiamento de incorporação militar para terminarem o curso... 

 

H.B. – A universidade. 

 

J.P. – ...para terminarem a universidade. Mas como o Ispa era uma instituição privada, eu não 

tinha a certeza de que me pudessem dar esse esperado adiamento militar, e então eu pensei: “Se 

continuas no Ispa, possivelmente vais para a África”, que era o que estávamos a viver... 

 

C.C. – A Guerra Colonial. 

 

J.P. – ...uma situação de Guerra Colonial. Aí eu pensei, pensei e disse: “Não, eu vou tentar um 

outro curso”, e matriculei-me em economia. 

 

H.B. – E por que economia? 
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J.P. – Porque, na verdade, com o Instituto Comercial, só [inaudível]. 

 

H.B. – Porque era o que daria. 

 

C.C. – Isso foi, a matrícula, em 1974? 

 

J.P. – Em 1972. Ainda frequentei simultaneamente os dois cursos, o de psicologia e o de 

economia, tentando ver se conciliava os dois cursos, mas depois verifiquei que era um bocado 

pesado, ou seja, cursos muito exigentes – designadamente o de economia, com uma grande 

carga de disciplinas de matemática – e, de fato, eu pensei: “Bom, nem vou terminar psicologia 

nem vou terminar economia.” Portanto, no final de um ano, eu decidi, efetivamente, continuar 

apenas com economia. 

 

C.C. – Nessa altura, quais cursos havia no Iscte? Além de economia... 

 

J.P. – E ciências do trabalho. 

 

C.C. – Ciências do trabalho. 

 

J.P. – E ciências do trabalho. 

 

C.C. – Sociologia ficava nessas...? 

 

J.P. – Não havia sociologia. 

 

H.B. – Não havia. 

 

C.C. – O que se conhece hoje por sociologia ficava mais na área de ciências do trabalho? Ou 

não? 

 

J.P. – Por aí andava. Embora também em economia tivéssemos uma disciplina de sociologia, 

que era coordenada pelo professor Adérito Sedas Nunes, que viria depois a ser o meu orientador 
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na dissertação de doutoramento. E aí eu segui em economia, esperando, enfim, que a guerra 

acabasse antes de eu terminar a licenciatura de economia. E é curioso, o 25 de Abril dá-se em 

vésperas de um exame de uma disciplina de matemática, creio que era econometria, e eu tinha 

decidido com alguns amigos fazer uma direta... Não sei se esta expressão se usa no Brasil. Uma 

direta é passar a noite inteira a estudar, a prepararmo-nos para o teste. Má estratégia, quer dizer, 

chegávamos ao teste cansadíssimos e com vontade de dormir. Mas é algo que costumávamos 

fazer. E aí, por volta das seis da manhã, ouvimos as notícias na rádio de que tinha havido uma 

revolução. Ficamos satisfeitíssimos, pela revolução e também pela alta probabilidade de não 

termos o teste de econometria. E, efetivamente, não tivemos. 

 

H.B. – Então, aquela movimentação política toda em volta da revolução ainda era um pouco 

distante para você nessa fase? 

 

J.P. – Não, não. Não era distante. Inclusivamente, os movimentos estudantis tiveram um papel 

relevante. 

 

H.B. – Na Faculdade de Economia, também? 

 

J.P. – Na Faculdade de Economia. Alguns colegas foram inclusivamente presos. Existiam várias 

manifestações. E, portanto, os estudantes – universitários em particular –, no refluxo do Maio 

de 68, participavam em várias manifestações. Aliás, um dos Capitães de Abril, o Otelo Saraiva 

de Carvalho, referiu a um dado que mostra como aspectos ou fatos aparentemente anódinos 

podem ter um contributo importante para a possibilidade de êxito de uma revolução. O Otelo 

Saraiva de Carvalho – foi numa entrevista que deu ao semanário Expresso – questionava-se: 

“Vocês sabem por que razão os Capitães de Abril decidiram arrancar com a revolução de 24 

para 25 de abril?” E deu a resposta: “É que...” Uma semana antes do 1º de Maio. E os capitães 

pensaram... A Polícia Política, a Pide, a chamada Pide, andava preocupada para controlar os 

estudantes, os universitários, enfim, a oposição que, uma semana ou duas semanas antes do 1º 

de Maio, grafitava palavras, com palavras de ordem como “Abaixo a Guerra Colonial”, “Abaixo 

a ditadura!”, “Viva o 1º de Maio!”. E então os Capitães de Abril pensaram: “Bom, nós vamos 

avançar com a revolução justamente uma semana antes do 1º de Maio, porque nessa altura, 

portanto, a Polícia Política anda distraída, por assim dizer, com outros acontecimentos.” 
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[INTERRUPÇÃO DE GRAVAÇÃO] 

C.C. – Essa época que estamos mencionando... Em 1968, por exemplo, o senhor tinha 25 anos, 

talvez? 

 

J.P. – Menos, menos. 

 

C.C. – Tinha uns vinte? 

 

J.P. – Quando saiu a Revolução do 25 de Abril, eu teria 23 ou 24 anos. 

 

C.C. – E nessa época, como que se via o contexto, não só político, mas também dos costumes, 

de uma sociedade que vivia sob uma ditadura para essa grande transformação que o 25 de Abril 

vai trazer? Como é que se lembra desse momento, desses anos de mudança? 

 

J.P. – Houve uma relativa abertura, a chamada Primavera Marcelista. Quer dizer, quando 

Salazar caiu do cadeirão, portanto, se deu lugar ao Marcelo Caetano, que propunha uma 

mudança, mas na continuidade. Mas houve uma relativa abertura. Mas particularmente os 

jovens viviam com angústia, com preocupação: a situação do país, fechado sobre si mesmo, 

pouco aberto à Europa, e havia, portanto, esse pesadelo da Guerra Colonial. E morreram muitos 

jovens nessa guerra. Terminada a minha licenciatura, acabei por ser chamado para o 

cumprimento do serviço militar. Mas, felizmente, já a Guerra Colonial tinha acabado e, 

portanto, eu fui professor no Centro de Instrução da Ota, da Força Aérea. Estive dois anos na 

Força Aérea. 

 

H.B. – Ah, isso era o cumprimento da obrigação militar? 

 

J.P. – Sim, porque era obrigatório. 

 

C.C. – Mas como instrutor, professor? 

 

H.B. – É, como professor. 
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J.P. – Como professor. Aí estive dois anos indo e vindo para a Ota. A Ota fica a cerca de 60 

quilômetros. E já era, portanto, assistente universitário. Antes, ainda estudante da graduação de 

economia, tinha sido professor de uma cooperativa de ensino secundário – de ensino secundário 

– que ajudei a formar, a Ensicoop... 

 

H.B. – A Ensicoop. 

 

J.P. – ...a Ensicoop. Fui professor de matemática. 

 

C.C. – Essa cooperativa, como funcionava? 

 

J.P. – Era um externato particular, uma cooperativa de ensino correspondente ao ensino 

secundário e que ainda hoje existe. 

 

H.B. – Mas é privada? 

 

J.P. – É privada. 

 

H.B. – O ensino de matemática é mais perceptível: vem da economia, tem essa socialização. 

Mas lá na Força Aérea, você ensinou sociologia. 

 

J.P. – Ensinei sociologia e economia. 

 

H.B. – Sim, economia, mas... 

 

J.P. – E sociologia. Porque depois... Enfim, depois vivi uma encruzilhada de vida, àquela altura 

em que... “E agora, qual o rumo que segue a vida?” Várias possibilidades. 

 

H.B. – Isso ainda durante o curso ou já licenciado? 
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J.P. – Quando era finalista do curso, eu interrogava-me: “Agora, o que eu vou fazer?” E essa 

interrogação mais pesou quando terminei a graduação de economia. E depois, entretanto, fui 

chamado para o cumprimento do serviço militar obrigatório. Bom, e aí foi mais uma experiência 

que tive. Aliás, eu pensava que eu fosse um ano apenas, mas foram dois. Tive uma experiência 

numa empresa, como economista, na Companhia de Trefilaria Portuguesa. Portanto, era uma 

hipótese, era seguir a via de economista, de gestor. Mas era algo que não me aliciava muito. 

Macroeconomia, sim, gosto de macroeconomia, mas microeconomia não me seduz, não me 

seduzia. E depois recebi também o convite para ser assistente na área de sociologia. Pode 

parecer um paradoxo, quer dizer, mas por que convidam um economista a lecionar em 

sociologia? Mas há uma explicação. É porque a geração dos velhos sociólogos – e eu sou dos 

mais novos da velha geração –, nós temos outra formação que não a de sociologia, pela simples 

razão de que não existia a sociologia. A sociologia e a antropologia, também, surgem depois do 

25 de Abril. Eram ciências consideradas pelo regime problemáticas, na medida em que punham 

a descoberto determinados mecanismos de funcionamento da realidade social que convinha 

manter ocultos. E, portanto, a velha geração de sociólogos é formada por graduados em história, 

filosofia... 

 

H.B. – História, economia, filosofia... 

 

J.P. – ...economia, direito. 

 

H.B. – E havia uma carga de disciplinas na economia que desse insumo para essa aproximação 

com a sociologia? Vocês tinham cadeiras de sociologia, ou de estudos sociais? 

 

C.C. – O que de sociologia se estudava? Qual era o conteúdo de sociologia que se estudava no 

curso de economia? 

 

J.P. – Tínhamos, efetivamente, uma cadeira de introdução à sociologia; também abordávamos 

metodologias de pesquisa, de pesquisa social; tínhamos uma disciplina de história social, 

também; e tínhamos, de fato, uma equipa de sociólogos que começou a suscitar interesse entre 

alguns estudantes de economia. Depois, o professor Adérito Sedas Nunes, de fato, foi uma 

referência. Ele esteve à frente da criação do Gabinete de Investigações Sociológicas, que vem 
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depois, posteriormente, dar lugar ao Instituto de Ciências Sociais. Aliás, ele foi ministro da 

Educação no Quinto Governo Provisório, depois da Revolução de 1974. E havia um livro, por 

exemplo, organizado pela equipa do professor Adérito Sedas Nunes, Questões preliminares 

sobre as ciências sociais. É um livro muito interessante porque mostrava que à unidade do real 

se contrapõe uma pluralidade de ciências sociais, cuja interconexão era frágil e francamente 

sobrelevada pela sua disjunção, mas criava-nos um apetite de articulação entre essas várias 

formas de olhar o social. No fundo, teríamos a realidade social como objeto que desprendia 

múltiplos olhares: da economia, da sociologia, da história, da ciência política. E eu, enquanto 

economista, fui me apercebendo de que, efetivamente, os modelos estritamente econômicos não 

se revelavam capazes de se darem conta de toda a complexidade do social. Os modelos 

econométricos funcionam muito bem em teoria, e funcionam muito bem porque funcionam nas 

chamadas condições ceteribus paribus, ou seja, determinadas variáveis fixam-se, para melhor 

serem controladas. E neste jogo, efetivamente, os modelos econométricos funcionam bem. Mas 

é um artifício. Como é que vamos fixar variáveis? As variáveis, por natureza, variam. Portanto, 

fixar variáveis, de fato, é um artifício que leva ao bom funcionamento dos modelos econômicos, 

mas, de fato, a ancoragem à realidade é problemática. Por isso é que os teóricos da economia 

nos apresentam lindas teorias sobre os mecanismos de inflação, de deflação, de produtividade 

etc. Mas eu fui me dando conta – e esse dar-se conta desta complexidade da realidade ficou a 

dever, efetivamente, a essa formação pluridisciplinar, na qual entrava também a sociologia – de 

que a realidade é muito mais complexa. Por exemplo: comecei a estudar a Primeira República e 

dei-me conta dos movimentos de especulação que existiam, em relação, inclusivamente, aos 

próprios processos inflacionários, a desvalorização do escudo, por exemplo. A imprensa 

noticiava: “Finalmente, o escudo vai valorizar-se”, com a desvalorização da libra, que era, na 

época, digamos, a moeda de referência, e aí algumas pessoas iam debaixo dos colchões retirar 

as suas poupanças, desfazer-se das libras para depois comprar escudos. E o que acontecia no dia 

seguinte? O escudo desvalorizava-se mais. Portanto, fui-me apercebendo de que existiam 

grupos de pressão, grupos sociais que atuavam sobre o campo econômico. Portanto, tínhamos 

essa formação pluridisciplinar, embora vincadamente mais orientada para a economia. Mas 

tivemos, efetivamente, pensadores sociais, professores, o professor Adérito Sedas Nunes – ele 

próprio era um economista – e a sua equipa, que acabaram por nos sensibilizar para outras 

leituras da realidade social que não se restringia à realidade econômica. 
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H.B. – Quer dizer que, então, seguir o caminho da sociologia já era bastante... já quase 

amadurecido no final da graduação? 

 

J.P. – Sim. 

 

H.B. – Já era uma possibilidade? 

 

J.P. – Havia uma propensão. E, portanto, aí decidi: “Vou mesmo para a sociologia.” 

 

C.C. – Estava se criando esse campo novo, como um campo de estudos independente. Como era 

nessa época? O que se lia? O que se ensinava? O que era, intelectualmente, mais presente? O 

marxismo, por exemplo, era uma referência importante nesse momento? 

 

J.P. – Era uma referência importante, o marxismo. Mas não apenas o marxismo. Havia também 

uma influência de alguns pensadores franceses e norte-americanos. No meu caso, 

particularmente, comecei a alimentar um gosto especial pela microssociologia, pela sociologia 

da vida cotidiana, de forma que comecei a tomar contato com a obra, não apenas dos clássicos, 

Schutz, Mead, Goffman, Garfinkel, mas também de contemporâneos, como o Claude Javeau, o 

Kellerhals, o Michel de Certeau e outros mais. E aí comecei a alimentar esse desejo de fazer 

minhas pesquisas – muitas delas orientadas até por essa atitude contemplativa que, se calhar, me 

veio da fase da infância, quando punha a navegar barcos de papel na ria de Aveiro ou ficava 

tardes a contemplar... 

 

H.B. – A curiosidade pelas ruas. 

 

J.P. – Uma “curiosidade ociosa”, como é referida por Veblen, ou “curiosidade espontânea”, 

como refere Paulo Freire – creio que é no livrinho Pedagogia da autonomia que fala de uma 

curiosidade espontânea. E eu alimento essa curiosidade. E continuo a alimentar, como 

sociólogo, hoje em dia. Por exemplo, eu vou para a praia... Gosto da praia. Se calhar, por isso é 

que gosto do Brasil. Vou para a praia. Levo sempre um livro para ler. Muita gente que vai para 

a praia leva livros para ler. Alguns até levam livros que não são muito apropriados: livros 

grandes, em inglês, por exemplo. Impressiona, um livro em inglês, não é? Quer dizer, mostra 
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logo que a pessoa domina o inglês e, portanto... Coloca-se o livro ali em cima da toalha. Se 

calhar, para que a toalha não voe. Bom, eu levo um livro para a praia, mas não consigo ler o 

livro. Por quê? Pela simples razão de que não se consegue ler dois livros ao mesmo tempo. 

Ninguém consegue ler dois livros ao mesmo tempo. E a praia é um livro de comportamentos. A 

observar, por exemplo, a forma como se vai para a água: há os atletas, que normalmente 

avançam para a água e ficam os braços arqueados; há os tímidos – os tímidos vão pé ante pé, 

vão molhando o corpo, para se ambientarem à temperatura da água, que não é como no Brasil, é 

bem fria –; depois há os ousados, que desatam numa correria e mergulham na água gelada, 

portanto. O que faz aquela senhora ali agachada? Nada diferente do que outros possivelmente 

fazem de uma forma mais discreta. E, portanto, estas observações da praia, por exemplo, do 

cotidiano suscitam curiosidade, para ver como as pessoas geram situações de interação. De vez 

em quando, é frequente as brigas de miúdos, porque reivindicam a bola, o balde, a pá. Depois 

aparecem os pais com códigos de civilidade, dizendo: “Vá, empresta lá a bola ao menino. 

Empresta o balde.” Mas, observando bem, eles têm o mesmo sentimento de posse. Por quê? 

Basta observar a forma como se apropriam do areal: há famílias que levam dois chapéus de sol 

para a praia, colocam estrategicamente os chapéus de sol e ninguém ousa deitar-se, estender a 

sua toalha na sombra projetada por um chapéu alheio. E depois as mochilas, as Havaianas, tudo 

ali distribuído para demarcarem uma territorialidade. Por exemplo, podemos aferir o clima 

afetivo de um casal observando a forma como utilizam os bronzeadores. Às vezes, ouço ela, 

para ele: “Por favor, chega-me aqui um pouco de creme nas costas.” E ele: “Mas não vês que 

estou a ler o jornal?!” Ou então, alguns chegam abruptamente, chegam, portanto, o creme mal 

espalhado, “já está!”. E observo, em outros casais, a preocupação de espalhar cuidadosamente o 

creme pelo corpo da companheira, e quase que esgotam a bisnaga do bronzeador. 

 

C.C. – É uma massagem. 

 

J.P. – É. E os dedos fogem para cá, para partes corporais para onde, decididamente, não haveria 

necessidade de chegar o bronzeador. Portanto, tudo isso, de fato, diz muito sobre os 

comportamentos cotidianos. 

 

C.C. – Essa sociologia da vida cotidiana já era presente nesse início seu de envolvimento 

profissional como professor de sociologia? 
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J.P. – Sim. Depois de ingressar na carreira universitária como assistente, eu fiz uma pós-

graduação em Madri, na Universidade Autônoma. Ainda estava em situação de linearidade entre 

a economia e a sociologia. Fiz a minha pós-graduação na Escola de Ciências Empresariais, mas 

no Departamento de Sociologia. E quando voltava a Lisboa... Fazia-o frequentemente. Em 

alguns fins de semana, tomava o comboio, o trem, e vinha passar o fim de semana em Lisboa, 

ou as férias, e alguns colegas meus metiam-se comigo e diziam: “Cuidado com espanholas. 

Ainda arranjas uma espanhola.” 

 

H.B. – É um capítulo ótimo esse! 

 

J.P. – “Ainda arranjas uma espanhola. Cuidado com as espanholas. Toma cuidado porque de 

Espanha...” 

 

H.B. – Nem bons ventos... 

 

J.P. – “...nem bom vento nem bom casamento.” 

 

H.B. – Belo texto! 

 

J.P. – E andavam então a xingar-me sempre com esse adágio – e cá está a tal curiosidade 

espontânea de que há pouco falávamos –, e eu pensei: “Puxa! Mas de onde é que vem este 

adágio, ‘de Espanha, nem bom vento nem bom casamento’?” Aí pensei: “Não, eu vou tentar 

desvendar o adágio.” O adágio levanta duas hipóteses: vento e casamento. Uma bela tarde, 

decidi telefonar para o Instituto de Meteorologia de Lisboa para saber a natureza dos ventos. 

Atendeu-me o Costa Malheiro e o Anthímio de Azevedo e disseram-me: “Não, os ventos que 

sopram de Espanha são pacíficos. Há o vento suão que é um pouco seco, mas não é um vento 

catastrófico.” Pronto, aí eu pensei: “Bom, elimino...” 

 

H.B. – Meteorologia não é. 

 



Transcrição                                                                                               
 

 21 

J.P. – “...elimino essa hipótese dos ventos. Então, possivelmente é a hipótese dos casamentos.” 

E comecei a pensar que sempre que algum príncipe ou monarca português casava com uma 

espanhola, a independência de Portugal corria sérios riscos. Por isso houve o assassinato da 

Dona Inês, porque se pensava que o casamento de Dom Pedro com Dona Inês seria 

problemático para a independência de Portugal. E efetivamente, a dominação filipina, porque 

tivemos 60 anos sob o domínio espanhol, deveu-se a quê? Deveu-se ao fato de o rei Dom 

Manuel I, o Venturoso, ter casado com uma espanhola. E, portanto, o neto de Dom Manuel, 

Filipe II de Espanha, acabou por reinar em Portugal como Filipe I, porque, entretanto, o nosso 

Dom Sebastião desapareceu misteriosamente em África, na célebre batalha de Alcácer-Quibir. 

E, portanto, aí andei a... Até que lendo... E pensei então: “Bom, cheguei à determinação da 

justificação do adágio.” Até que estava a ler Leite de Vasconcelos – Leite de Vasconcelos é um 

grande etnógrafo português, assim, ao nível do Câmara Cascudo – e vi versões regionalistas do 

adágio, na região da Beira Baixa, por exemplo. De Castelo Branco se diz: de Oleiros, nem bom 

vento nem bom casamento. De Oleiros se diz, de Idanha-a-Nova: de Idanha-a-Nova, nem bom 

vento nem bom casamento. E de Idanha-a-Nova, em relação a Proença: de Proença, nem bom 

vento nem bom casamento. Todas estas localidades são próximas. Se isto fosse verdade, 

tínhamos um redemoinho de ventos soprando em todas as direções. Portanto, a hipótese dos 

ventos e dos casamentos eram hipóteses que não tinham uma grande base de sustentabilidade. 

Até que continuei as investigações... 

 

H.B. – Mas se cristalizaram. Porque minha amiga, ontem, a primeira associação que ela faz é 

dos ventos, mesmo. 

 

J.P. – Dos ventos. 

 

H.B. – É, que eram diferentes: quando os ventos vêm de Espanha, são mais fortes, são mais... 

 

J.P. – É. Mas não são catastróficos. Não são catastróficos. 

 

H.B. – Pois é. Mas eu queria lhe fazer uma pergunta. Logo que você se licenciou em economia, 

você entra no Iscte, em 1977? É o mesmo ano? 
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J.P. – Sim. Abandono, portanto, a cooperativa de ensino, onde lecionava matemática, e passo a 

lecionar no Iscte à noite e a dar aulas de economia e sociologia na Força Aérea de dia.  

 

H.B. – Sim. 

 

J.P. – Foram dois anos bem desgastantes. 

 

H.B. – E como foi esse contato para o Iscte? Era comum que licenciados de economia viessem? 

Era uma possibilidade decorrente, pelo trabalho, pela...? 

 

J.P. – Porque não havia sociólogos. Não havia sociólogos. Os sociólogos tinham outra formação 

que não de sociologia ou de antropologia. Depois, sim, começaram a vir os primeiros 

sociólogos e antropólogos formados, principalmente, em França e em Inglaterra alguns, também 

 

H.B. – Mas esse convite foi a você como economista? 

 

J.P. – Não. Foi como sociólogo. 

 

H.B. – Como sociólogo. 

 

C.C. – E quem lhe convidou para ficar? 

 

J.P. – Alguns antigos professores. E abriu-se um concurso. Houve um concurso e, naturalmente, 

apresentei-me ao concurso. Já tinha uma publicação, que foi feita em grupo, que foi um trabalho 

que viria a ser publicado em dois artigos, na revista Análise social, sobre a Campanha do Trigo. 

A Campanha do Trigo é uma réplica da Battaglia del Grano, do Mussolini. E, de fato, aí havia 

uma grande problemática que era estudada pelos historiadores. A questão era saber por que o 

surgimento de um regime de características fascistas ou protofascistas, em Portugal e, no fundo, 

na Europa, em grande parte da Europa, no período de entre as duas grandes guerras. E havia 

várias teorias: as teorias autônomas, heterônomas, a Terceira Internacional, as teorias 

bonapartistas. Havia a ideia de que o fascismo aparecia fortemente correlacionado ao 

desenvolvimento abrupto e assimétrico do modo de produção capitalista. Mas os historiadores 
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dividiam-se: Uns pensavam que, sim, o modo de produção capitalista começava a tornar-se 

muito evidente na formação social contemporânea portuguesa – por exemplo, o Manuel 

Villaverde Cabral, que escreveu o livro Portugal na alvorada do século XX, era um defensor 

exatamente desta tese da presença do capitalismo em Portugal, o desenvolvimento do 

capitalismo em finais do século XIX – e havia outros historiadores que defendiam a 

essencialidade rural do país, afastando, portanto, essa correlação entre fascismo e 

desenvolvimento do capitalismo. Eu desenvolvi duas pesquisas que, de certa maneira, andaram 

na órbita desta problemática: uma foi a Campanha do Trigo e outra foi a pesquisa sobre a 

prostituição e a Lisboa boêmia. A Campanha do Trigo, aparentemente – ela é lançada pelo 

regime salazarista em 1929 –, aparentemente, parece vir de encontro aos interesses da grande 

lavoura. Por quê? Porque a Campanha do Trigo, o lema era: “o trigo é a bandeira que melhor 

protege a nossa economia”. E surgiu uma junta de colonização interna, com o objetivo de se 

arrotearem baldios, terras até aí incultas e de baixa produtividade. E, portanto, aqui Marx 

ensina-nos que há uma renda diferencial que acaba por beneficiar os proprietários latifundiários 

detentores das terras com melhor produtividade. E aparentemente, a Campanha do Trigo, 

efetivamente, era uma iniciativa que respondia aos interesses da grande lavoura. E até que, uma 

bela tarde, na Biblioteca Nacional, lendo um jornal, O agricultor, me dou conta de que esse 

mesmo jornal, um jornal defensor da Campanha do Trigo, era financiado por Alfredo da Silva. 

Ora bem, Alfredo da Silva era, na época, o maior industrial português. E aí o enigma: mas por 

que razão é que temos um industrial a financiar um jornal que apoia a Campanha do Trigo? E 

depois, então, vim a descobrir que ele era um produtor de adubos. Era o maior produtor de 

adubos da Península Ibérica. E, portanto, a Campanha do Trigo, naturalmente, lhe interessava 

porque permitia o escoamento dos adubos. Depois, a pesquisa sobre a Lisboa boêmia e a 

prostituição. E aí, digamos, o objetivo foi tomar um espaço relativamente fechado sobre si 

mesmo, o espaço da boêmia, tomar um tempo de longa duração e ver em que medida o modo de 

produção capitalista penetra nesse espaço relativamente fechado. Todo o século XIX. No fundo, 

estudei todo o século XIX. E aí o que constatei foi que, na primeira metade do século XIX, de 

fato, era um espaço muito coeso, não havia propriamente diferenciações de natureza social que 

impedissem uma convivialidade entre todos aqueles que frequentavam o ambiente da boemia, e 

era um ambiente frequentado por rufias, fadistas – fadistas homens e fadistas mulheres, que 

eram prostitutas –, marinheiros, boleeiros, aristocratas, daqueles aristocratas “estoura fortunas”, 

estouravam a fortuna na boêmia, e muito ligados ao fado. Iam para esperas de touros nos 
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arrabaldes da cidade e vinham por aí afora, faziam piqueniques, as chamadas chazadas – não 

entrava o chá, era o vinho que entrava –, e cantavam ao fado. Até vinham até o Campo 

Pequeno, onde faziam uma paragem, e depois seguiam para a praça de touros do Campo de 

Santana. E sempre com fados a acompanhar. E era um espaço social muito integrado. Havia 

uma relação familiar entre prostitutas e clientes. Não havia uma estratificação entre os clientes. 

Ou seja, por exemplo, a Joaquina dos Cordões ou... A própria Severa ia, indistintamente, para a 

cama com o conde de Vimioso e o Chico do Alegrete, que era um marinheiro. Portanto, não 

havia propriamente distinções de classe. Havia o chulo? Havia. O chulo, não sei se a designação 

no Brasil... 

 

H.B. – Não. 

 

J.P. – O chulo é aquele que... 

 

H.B. – Que mantém. 

 

J.P. – ...que é mantido pela prostituta. 

 

C.C. – O cafetão? 

 

J.P. – O cafetão, exatamente, o chulo. Havia o chulo. Mas o chulo, no fundo, tinha uma relação 

muito familiar com a prostituta. Ele não explorava a prostituta. Quer dizer, era alguém que tinha 

relações com a prostituta, mas era um amigo. Fundamentalmente, era um amigo que a salvava... 

 

C.C. – Não era um empresário. 

 

J.P. – Não era um empresário; era alguém que a salvava de situações embaraçosas. E por isso 

mesmo, não espanta que o chulo, normalmente, fosse alguém que vestia uma farda: um militar 

ou um polícia de bigodes farfalhudos. 

 

H.B. – Mas era mesmo ou só se vestia? 
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J.P. – Não, era mesmo, era mesmo. Porque impunha respeito, a farda. Havia a proxeneta, 

também, que era a mulher que alugava, digamos, o quarto. Mas também neste caso... A 

proxeneta era uma prostituta aposentada. 

 

H.B. – Empresária. 

 

J.P. – Aposentada. Portanto, passou a idade ativa. E se tinha algum dinheiro amealhado, 

montava uma casa e alugava. 

 

H.B. – Investia nisso. 

 

J.P. – Havia uma relação tão familiar que as prostitutas tratavam as proxenetas de “tiazinhas”. 

Bom, e com o avançar do tempo, o que verificamos? De fato, este ambiente ganha novas 

configurações: o chulo começa a ganhar uma consciência empresarial – tosca, mas uma 

consciência empresarial –, começa a ter à conta várias prostitutas, com o objetivo de explorar – 

e o mesmo em relação à proxeneta – e começa também a haver uma estratificação de clientela e 

de prostitutas e de zonas de giro. E, portanto, isto, de fato, é um sintoma evidente da penetração 

do modo de produção capitalista num espaço que era fechado, mas que se abre efetivamente às 

novas tendências da modernidade da época. 

 

C.C. – E nessa época, com quem era o seu diálogo maior, no campo da sociologia, em Portugal? 

Havia outras pessoas trabalhando com o mesmo tema? Ou, no campo da história, havia...? 

 

J.P. – Sim, com certeza. Grandes amigos, professores, companheiros com quem tive o privilégio 

de trabalhar. Para além de Adérito Sedas Nunes, João Ferreira de Almeida; Manuel Villaverde 

Cabral, um grande amigo, com o qual desenvolvi muitos projetos, aqui e no Instituto de 

Ciências Sociais; Eduarda Cruzeiro; Maria de Lourdes Lima dos Santos; Graça Carapinheiro... 

Éramos também uma pequena comunidade, no Iscte. Eu sou professor convidado no Iscte. A 

minha filiação é ao Instituto de Ciências Sociais. Ao abrigo da carreira de investigação, é 

possível darmos até quatro horas de aulas semanais em uma outra instituição pública. Portanto, 

eu tenho mantido uma ligação ao Iscte desde que o Iscte é Iscte, desde 1972, primeiro como... 

 



Transcrição                                                                                               
 

 26 

H.B. – Mas você entrou no ICS depois... 

 

C.C. – Foi na sua volta da Espanha? 

 

H.B. – ...em 1980 já, na volta da Espanha. 

 

J.P. – Sim, sim, exatamente. 

 

C.C. – Em 1984? 

 

J.P. – Em 1984. 

 

C.C. – Já como investigador principal, já do quadro? 

 

J.P. – Não, como assistente de investigação. 

 

H.B. – Porque ainda não tinha o doutorado. 

 

J.P. – Ainda não tinha o doutoramento. Na verdade, eu fui para a Espanha para fazer o meu 

doutoramento, mas aí deu-se uma situação que inclusivamente não foi bem compreendida pelos 

meus professores da Universidade Autônoma, porque... “Este português vem para aqui fazer o 

doutoramento e depois acaba por não fazer o doutoramento.” E por que eu não fiz 

imediatamente o doutoramento? Porque... Naquela época, o doutoramento era, digamos, uma 

aposta de vida, aqueles doutoramentos de Estado, à francesa. E, portanto, os doutoramentos 

eram realizados com 40 anos, não menos. Felizmente que agora é diferente a situação, portanto, 

pode-se fazer o doutorado com vinte e tantos anos. 

 

C.C. – Hoje, é o início da carreira quase. 

 

J.P. – Hoje, é o início da carreira. 

 

C.C. – Antes era quase a consagração. 
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J.P. – Era quase a consagração. E o que se passava era que eu tinha colegas mais velhos do que 

eu que ainda não tinham realizado o doutoramento: o Madureira Pinto, o João Ferreira de 

Almeida... 

 

C.C. – O António Firmino. 

 

J.P. – ...o António Firmino. E eu senti que não era justo eu estar, digamos, a dissipar-me. Ia 

fazer o doutoramento antes deles. E, portanto, pensei: “Não. Vou também retardar o 

doutoramento”, porque essa é a tradição. 

 

C.C. – E aí retornou da Espanha sem dar continuidade. 

 

J.P. – Sem doutoramento. Apenas com a pós-graduação. 

 

C.C. – Mas aí... O seu orientador de doutoramento foi o Sedas Nunes, não é? 

 

J.P. – Foi o Sedas Nunes. 

 

C.C. – E como era...? Porque ele é um personagem que aparece em todas as histórias da 

sociologia nessa época. Quais são as suas lembranças dele como professor orientador e 

personagem dessa época? 

 

H.B. – Porque o doutoramento já foi no Iscte. 

 

J.P. – Já foi no Iscte. Mas tive, enfim, outros colegas com quem aprendi bastante: Manuel 

Villaverde Cabral. O Adérito Sedas Nunes foi um personagem marcante. Ele não teve muitos 

orientandos. Teve apenas dois: eu próprio e o Manuel Braga da Cruz, que é sociólogo e, 

atualmente, é reitor da Universidade Católica Portuguesa. Muito exigente, mas ao mesmo 

tempo, muito disponível, muito disponível, e guardo boas memórias dele. Ele contribuiu para 

que eu, no fundo, tivesse abandonado a economia e abraçasse a sociologia. Aliás, foi meu 
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professor nessa cadeira de introdução à sociologia na graduação de economia e foi uma 

pessoa... 

 

H.B. – Ah, desde a economia?! 

 

J.P. – É daí. 

 

H.B. – Então, quando você volta de Espanha, já está decidido que, se fizesse o doutoramento e 

quando fizesse, seria em sociologia. 

 

J.P. – Sim. 

 

H.B. – Isso já estava acertado. 

 

J.P. – Já estava. Era uma decisão. 

 

H.B. – E quem foram os seus colegas de doutoramento, a sua turma no doutoramento? 

 

J.P. – Não, não tivemos curso de doutoramento, portanto, eram doutoramentos isolados. 

 

C.C. – Ah, não havia curso? Eram isolados? 

 

J.P – Eram isolados. 

 

H.B. – Só defendia. Isso que é importante. 

 

J.P. – Só defendia. 

 

H.B. – Mas alguém se inscrevia? Era uma...? 

 

J.P. – Sim, havia uma inscrição. Tínhamos que indicar o tema da tese... 
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H.B. – Sim. Era uma pesquisa. 

 

J.P. – ...e o orientador. 

 

H.B. – Ah! Nenhum curso? 

 

J.P. – Nenhum curso. 

 

H.B. – Ah, nós vamos ter que fazer essa pergunta de novo. Isso é interessante. [O trecho acima 

foi gravado durante a troca da fita de vídeo.] 

 

C.C. – O doutoramento, estavas a me falar, nessa época, então, não era um curso; era uma 

candidatura individual que se fazia. 

 

J.P. – Era uma candidatura individual. Não havia curso. Não tínhamos que cumprir um 

programa... 

 

H.B. – Regular. 

 

J.P. – ...regular de disciplinas, não. 

 

H.B. – Teria que haver quem o aceitasse como orientador... 

 

J.P. – Um orientador. E depois a escola aceitava, também, a candidatura. 

 

H.B. – Algum curso avulso ou alguma...? 

 

J.P. – Nada. 

 

H.B. – Nada. 

 

C.C. – Só a investigação mesmo. Não havia inserção. 
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H.B. – E era uma pesquisa com um orientador? 

 

J.P. – Era uma pesquisa com um orientador. 

 

H.B. – E a sua especialização em Espanha, teve um trabalho final, teve uma pesquisa lá? 

 

J.P. – Sim. Fiz uma [inaudível] sobre o regime liberal republicano. No fundo, sobre a queda do 

regime liberal republicano em 1926. 

 

H.B. – E tem alguma relação, essa pesquisa, com a que você vai definir no início no Iscte? 

 

J.P. – Não tem. 

 

H.B. – Já não tem. 

 

J.P. – Não tem. 

 

H.B. – Já é diferente [completamente]. 

 

C.C. – O tema das culturas juvenis aparece nesse momento? 

 

J.P. – Aparece nesse momento. No fundo, a minha tese de doutoramento é sobre as formas 

sociais de transição para a vida adulta. Portanto, aí emerge o tema da minha dissertação de 

doutoramento. 

 

C.C. – Era um tema considerado, esse da vida cotidiana, da sociologia do cotidiano, da cultura, 

era um tema considerado menor, de alguma forma? Ou, não, já tinha o estatuto de algo aceito e 

valorizado? 

 

J.P. – No domínio das ciências sociais e da sociologia em particular, quase todas as pesquisas 

tinham um estatuto de minoridade, porque estávamos no princípio. Não havia uma tradição. De 
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fato, a sociologia e a antropologia surgem depois da Revolução de Abril. Mas havia uma 

preocupação, política até, relativamente ao peso e ao papel das novas gerações no movimento 

esperado de mudança da sociedade portuguesa. Aliás, não é por acaso que o Gabinete de 

Investigações Sociológicas (GIS) desenvolve um projeto de pesquisa, que é coordenado pelo 

professor Adérito Sedas Nunes, e há um inquérito, promovido pela Juventude Universitária 

Católica, sobre estudantes universitários. Porque o que estava em causa era a renovação das 

elites que pudessem contribuir para rasgar horizontes para novas políticas interventivas que 

assegurassem, digamos, uma mudança dos modos de vida deste país, durante tanto tempo 

submetido a um regime de natureza ditatorial. 

 

C.C. – Em termos de influências, filiações intelectuais, você já se referiu à obra do Schutz e 

também aos interacionistas americanos, já havia algum contato mais sistemático com essa obra 

nesse início da sua trajetória no Iscte ou isso foi um pouco mais tarde? 

 

J.P. – Digamos que... 

 

H.B. – Na sua licenciatura, não se lia ainda Goffman. 

 

J.P. – Não. Na licenciatura, não. 

 

C.C. – Foi posterior já, não é? 

 

J.P. – Foi posteriormente. 

 

C.C. – E esse contato vinha como? Quem...? Eram livros que por acaso encontraram numa 

livraria e que se lia ou havia professores que falavam disso? Havia influência externa? 

 

J.P. – Não tanto. Dos contemporâneos de Goffman, com certeza, portanto, de Simmel, também 

uma referência, mas depois, os contemporâneos, o Claude Javeau, o Lalive d’Epinay, o 

Kellerhals, são já preocupações de descoberta minhas. E esse encontro foi, digamos, uma 

resultante de uma aposta numa perspectiva metodológica que me leva, digamos, a olhar o real 

social tomando o cotidiano como alavanca metodológica do conhecimento. 
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H.B. – Quer dizer, a sua sensibilidade encontra uma teoria. Porque ela é muito mais antiga, de 

observador da rua, do cotidiano. Então, isso toma forma... Acho que é isso que o Celso estava 

perguntando. Quando é que encontra essa teoria? Foi no ambiente do Iscte ou foi uma pesquisa 

mais isolada sua? 

 

J.P. – Foi no ambiente do meu próprio percurso de pesquisa. E, portanto, esses encontros 

surgiram na sequência de algumas pesquisas que entretanto eu ia fazendo. Depois passei 

também a lecionar, no Iscte, a disciplina de sociologia da vida cotidiana e, naturalmente, aí 

surgiu um investimento necessário e obrigatório. 

 

H.B. – Quer dizer, já havia, no final dos 1970, uma sociologia da vida cotidiana? 

 

J.P. – Não. 

 

H.B. – Começo dos 1980. 

 

J.P. – É nos começos dos 1980. 

 

C.C. – Além de Goffman, por exemplo, o Howard Becker, já conhecia? 

 

J.P. – Com certeza. Becker, Cicourel, Sacks, Garfinkel. 

 

C.C. – E se tivesse que destacar uma obra, um livro que tivesse marcado mais, intelectualmente, 

sua formação, qual seria ele? 

 

J.P. – Simmel foi um autor que exerceu sobre mim uma grande influência, A filosofia do 

dinheiro, Cultura feminina. Simmel e Goffman e os Rituais de interação, A representação do 

eu na vida cotidiana. E eles são as bengalas que me ajudam a avançar para aquele que foi o meu 

segundo livro, Artes de amar da burguesia. [A imagem da mulher e] os rituais de galanteria 

nos meios burgueses do século XIX em Portugal. Foi uma viagem feita com Goffman – Rituais 

de interação – e Simmel. Simmel foi o primeiro sociólogo a estudar a sério os rituais de 
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sedução, a coquete, os rituais de galanteria, na Cultura feminina. E o que eu descobri, 

efetivamente, foi algo que, no fundo, Simmel já havia sinalizado: que os rituais de sedução são 

rituais que, para sobreviverem, não se orientam, digamos, para a persecução de um objetivo. 

 

C.C. – A sociabilidade em si já é o objetivo. 

 

J.P. – Sim. São ações que poderíamos designar de sociofilíacas, e não sociofinalistas ou 

orientadas para a persecução de um objetivo. Não. É a philia, é a sociabilidade, é a 

convivialidade, é o gosto de seduzir por seduzir, e não com o objetivo de seduzir. E, portanto, 

toda essa ambivalência de que nos fala Simmel nos rituais de coqueteria, eu acabei por 

descobrir, nesses rituais de sedução, os meus burgueses do século XIX. Por exemplo, alguns 

minuetes mostram claramente essa ambivalência de hipóteses positivas e negativas 

convergentes para o talvez. E não é por acaso que Simmel é considerado “o sociólogo do 

talvez”. Um minuete, a ver se me recordo de algum. “Senhor maroto, quer um beijinho? Pois 

não lhe dou. Mas está ao meu lado” Portanto, a coquete lança o desafio: “Senhor maroto.” O 

maroto é ele, não é ela. Ela é que lança o desafio: “Senhor maroto, quer um beijinho?” Lança a 

possibilidade do beijo. E depois, o que é que diz? Um recuo: “Senhor maroto, quer um 

beijinho? Pois não lhe dou.” E depois avança: “Mas está ao meu lado.” Portanto, é um jogo de 

avanços e recuos. Como disse, uma ambivalência que é alimentada por possibilidades positivas 

e negativas convergentes no talvez. E é este talvez que alimenta, no fundo, o ritual de sedução. 

Como diz o Alberoni, a partir do momento em que o enamoramento se institucionaliza, acaba a 

paixão. Não necessariamente o amor, mas o amor-paixão transforma-se, adquire um novo 

estatuto qualitativamente diferente. Não deixa de ser amor, mas já não é amor-paixão. 

 

H.B. – Há um interesse grande, nessa nossa busca, dessa combinação de pesquisas com trocas 

com outros países, e a sua experiência no Brasil é muito grande. Você podia nos contar um 

pouco como é que começa esse interesse? 

 

 

C.C. – Como é que começa o contato com as ciências sociais brasileiras? 

 

J.P. – A minha descoberta do Brasil? 
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C.C. – Sim. 

 

J.P. – Por acaso, dá-se com a lua-de-mel. Passei a minha lua-de-mel no Rio de Janeiro. 

 

C.C. – Em que ano? 

 

J.P. – Foi em 1984. Portanto, eu casei-me no Paraguai. E foi uma situação muito frustrante, ou 

seja, eu cheguei ao Rio de Janeiro de rastos. Porque me casei no Paraguai... 

 

H.B. – Sua esposa é paraguaia? 

 

J.P. – É paraguaia. Embora não corresponda de pronto ao tipo de paraguaia, porque é loura e 

olhos azuis. E eu casei-me primeiro pelo registro civil e só uma semana depois me casei pelo 

católico. E, portanto, dei-me conta de que o registro civil não vale nada. Portanto, o casamento a 

ser é o católico, porque eu continuei a viver como solteiro, embora casado pelo civil. Portanto, a 

lua-de-mel só foi possível depois do casamento católico. De vésperas do casamento católico, eu 

disse à Teresa: “Bom, tranquila. Portanto, ficar aqui, há todo aquele reboliço do vestido da 

noiva, da maquilagem, dos penteados. Eu vou fazer a minha despedida de solteiro. E, portanto, 

vou ficar só nas vésperas do casamento pela Igreja Católica.” Fiquei só. Há muito tempo que 

não tomava um peixe. O Paraguai, como sabem, é um país interior, come-se boa carne, mas já 

estava com saudades do peixe. Fui a um restaurante sozinho. Surubi. Mandei vir um surubi. 

Muito bem, muito gostoso. E no dia seguinte, no dia do casamento, qualquer coisa se passou de 

errado e eu fiquei com uma intoxicação alimentar. De forma que se virem o álbum de 

fotografias do meu casamento, ver-me-ão com... As pessoas diziam, quando olhavam as 

fotografias: “Olhem para o ar dele. Parece uma figura de Perugino, olhando figuras celestiais, 

olhando para o céu.” Não. Eu estava com uma tremenda dor de barriga. De forma que, na 

primeira noite de núpcias... E eu tive que fazer um... Tive que representar, portanto, o papel de 

ator, mesmo, pois havia o copo d’água à noite e baile... 

 

H.B. – Que sorte! Você já conhecia tudo do Goffman, já estava... 
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J.P. – E eram aí umas quatro da manhã e eu com febre de mais de 40 graus. A Teresa, 

preocupadíssima, telefona para o pai: “Papai, tienes que mandar venir un médico aquí en el 

hotel!” E depois, Teresa me contou: “Pero, mi hija, que te ha hecho el portugués?!” [risos] E 

vai então um médico, pensando que teria que atender a Teresa. Não, quem tinha problemas era 

eu. O médico, enfim... 

 

C.C. – O que a paraguaia fez ao português?! 

 

J.P. – Exatamente. Aí, imediatamente, me deu uma injeção e eu viajei para o Brasil, para o Rio 

de Janeiro, extraordinariamente combalido e com um estado febril. 

 

H.B. – Já era programado que iriam para o Rio? 

 

J.P. – Já estava a viagem marcada. E, portanto, o Rio de Janeiro, o que constituiu? Uma 

reanimação deste moribundo português que deixou muito mal representado o país, porque toda 

a gente, depois, quando vim da lua-de-mel, toda a gente gozava comigo: “Este português não 

deu conta do recado.” 

 

C.C. – Quase morreu. 

 

J.P. – Exatamente. Pronto. Essa foi a primeira visita ao Brasil, ao Rio de Janeiro. 

 

H.B. – Eu nunca tinha ouvido uma referência ao Rio como uma cidade recuperadora. 

 

J.P. – Recuperadora. 

 

C.C. – Geralmente é onde as pessoas se acabam, não é? [risos] 

 

J.P. – Então, por tradição, sempre que vou agora ao Brasil, não sei por que, eu... Eu ando muito 

cansado. Nota-se até pela entrevista, não é? Ando muito cansado, com muitos afazeres, mas 

chego ao Brasil e, não sei se é pela energia do Sol, como que reanimo. 
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C.C. – E ao Paraguai, já voltou? 

 

J.P. – Já, já voltei. 

 

C.C. – Não comeu surubi. 

 

J.P. – Agora tenho cuidado com o surubi, o surubi de má memória. [risos] 

 

C.C. – Mas, vamos dizer, o contato mais acadêmico e intelectual com o Brasil – em 1984 foi só 

a lua-de-mel, realmente –, de quando data? 

 

J.P. – Com o Brasil, tenho efetivamente tido contatos com... Tenho inclusivamente 

desenvolvido projetos de pesquisa com a Pontifícia Universidade Católica de São Paulo [PUC-

SP]; agora tenho, por exemplo, um projeto com a PUC do Rio de Janeiro e com a Universidade 

Candido Mendes; tenho recebido muitos pós-docs, aqui no ICS, e doutorandos que vêm, 

normalmente, com bolsa sanduíche; tenho organizado colóquios, de que tem resultado algumas 

publicações – por exemplo, Sonoridades luso-afro-brasileiras, que foi talvez o colóquio que eu 

mais gostei de realizar, pelos resultados. Tivemos aqui alguns violeiros: o Ivan Vilela, um 

violeiro caipira, que trouxe as suas meninas, as suas violas, e falou da música caipira, ao mesmo 

tempo que tocava. Nesse colóquio participou um outro sociólogo brasileiro com o qual tenho 

tido um bom relacionamento de trabalho e que é um sociólogo que, no Brasil, também, trabalha 

nesta perspectiva do cotidiano, que é o José de Souza Martins. E, nesse congresso, já estávamos 

aqui nestas novas instalações e ele disse: “Mas que belas instalações têm! Pena as paredes 

estarem um bocado vazias. Deviam ter umas imagens, fotografias. Seria interessante 

organizarmos um seminário sobre o visual e o cotidiano.” E aceitei o repto e, três ou quatro 

anos volvidos, estávamos a organizar um colóquio sobre o visual e o cotidiano. E hoje as 

paredes do instituto já têm quadros, portanto, já não são paredes vazias. E sempre que vou ao 

Brasil tenho contato com... 

 

H.B. – Mas o primeiro, você se lembra? 

 

J.P. – A primeira vez que fui ao Brasil... 
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H.B. – Por alguma razão acadêmica ou alguma... 

 

J.P. – Sim. Foi, como professor visitante, dando um curso na USP. 

 

H.B. – Na USP. 

 

J.P. – Na USP, na Universidade de São Paulo. 

 

C.C. – A convite de quem? 

 

J.P. – A convite de Sérgio Adorno e de Maria Helena Augusto. 

 

A.G. – O curso era sobre o quê? 

 

J.P. – Sociologia do cotidiano. 

 

C.C. – O senhor ainda toca violão? 

 

J.P. – Ainda toco violão, sim, mas menos do que eu gostaria. Há um poema do Fernando 

Pessoa, do Álvaro de Campos, Tabacaria: “Fiz de mim o que não soube/ E o que podia fazer de 

mim não o fiz./ O dominó que vesti era errado.” E de certa maneira... Eu não sei se eu poderia 

dizer exatamente o mesmo, mas às vezes tenho a sensação que, por vezes, visto o dominó 

errado e que, por vezes, não fiz aquilo que poderia fazer. 

 

H.B. – É porque sente saudade de também fazer outras coisas, talvez. 

 

J.P. – Sim. 

 

C.C. – Na entrevista com o Joaquim Pais de Brito, ao final, ele canta um fado. 

 

A.G. – Mais de um. 
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C.C. – Mais de um, não é? Tem as imagens aí. O Joaquim gosta de fado. 

 

J.P. – É, eu já o ouvi cantar. E ele canta bem. Tem uma rica voz e canta com alma, que é o 

principal. Para cantar fado, de fato, o importante é abraçar o fado, entregar-se ao fado. E o 

Joaquim Pais de Brito entrega-se ao fado. Aliás, ele entrega-se àquilo que faz. 

 

C.C. – Mas por falar de fado... Bom, fado, samba, morna. Têm essas sonoridades luso-afro-

brasileiras. É muito claro a ligação disso. O senhor coloca como uma identidade luso-afro-

brasileira. Como é que resumiria a sua visão sobre esse mundo luso-afro-brasileiro, que agora se 

concretiza, por exemplo, no campo das ciências sociais, nos congressos luso-afro-brasileiros, do 

qual já participou. 

 

J.P. – Sim, sem dúvida. E a música é um [inaudível] interessante de aproximação; é uma forma 

de entendermos a nossa identidade compósita, no fundo. E a música está aí alimentando essa 

identidade compósita: as cantorias, os repentes. Existiam fados repentistas aqui em Portugal. 

Agora, infelizmente, já não temos esses fados cantados ao desafio. Ainda se encontra em 

alguma tasca, mas muito raramente encontramos esses fados cantados ao desafio. E o Nordeste 

brasileiro é um mundo de improvisação. Por isso eu mantenho correspondência com alguns 

repentistas e sou colecionador de literatura de cordel. Há poemas que são riquíssimos, 

inclusivamente sobre aquilo que estamos a falar, sobre histórias de vida. Há um repentista 

nordestino que, por exemplo, ele diz, sobre a vida: “Eu só comparo esta vida à curva da letra S. 

Tem uma ponta que sobe e tem outra ponta que desce. As voltas que dá no meio, nem todo 

mundo as conhece.” E é isto que se passa, efetivamente, com as nossas vidas. 

 

H.B. – É, exatamente. 

 

J.P. – Quando utilizamos o método biográfico, no fundo, o que estamos a tentar desvendar são 

essas curvas de vida e essas contracurvas, esses deslizes, essas derrapagens. Tudo isso alimenta 

a vida. 

 

H.B. – E como é que você chegou ao Nordeste? Pela poesia? Ou lá conheceu os repentistas...? 
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J.P. – Contatos com a Universidade Federal do Ceará. 

 

H.B. – Por algum motivo especial? 

 

J.P. – Com colegas, também, com os quais tenho tido uma colaboração científica: César 

Barreira; Irlys Barreira; Ismael Pordeus, antropólogo, que publicou recentemente um livrinho 

intitulado Portugal em transe que é sobre os terreiros aqui em Portugal. É impressionante a 

quantidade de terreiros que aqui existem, por todo o Portugal. Ele fez um levantamento de norte 

a sul do país sobre os terreiros. Terreiros que, curiosamente, segundo a sua pesquisa, são 

animados por imigrantes portugueses que retornaram do Brasil e... 

 

H.B. – Já possuídos. 

 

J.P. – ...e trouxeram na sua bagagem essa tradição. Mas o fado... 

 

C.C. – O fado. 

 

J.P. – O fado. O fado é um mistério. Eu penso que o fado... Há uma grande discussão sobre as 

origens do fado. Eu penso que o fado, antes de o ser na sua forma cantada, já o era em forma 

afandangada, dançado, acompanhado a castanholas, a pandeiros e sapateado. O fado, quando 

surge em Portugal, é um fado dançado com chulipas. Chulipa é um pontapezinho que se dá no 

traseiro do par com quem se dança. E, portanto, o fado era um fado lascivo até, dançado de 

forma lasciva. Depois, com o correr dos tempos, é que deixa de ser dançado. 

 

C.C. – Quando se torna um símbolo de identidade nacional.  

 

J.P. – Exatamente. Inclusivamente, há fadistas que cantam com uma postura corporal hirta... 

 

C.C. – De olhos fechados. 
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J.P. – ...de olhos fechados ou semicerrados, como que se a voz fosse apenas o único veículo de 

exteriorização de um sentimento. E isto tem a ver com a cultura. E, portanto, a cultura 

portuguesa acabou, no fundo, por reprimir toda a gestualidade, digamos, corporal. Embora, 

enfim, ainda existam alguns fadistas que cantam o fado com ginga corporal. Mas não é um fado 

dançado. Apenas os fados rurais são dançados. 

 

C.C. – Mas isso não seria um caso quase que oposto, por exemplo, à invenção do samba como 

um ritmo nacional por excelência? E estou me lembrando do livro do Hermano Vianna, O 

mistério do samba, como que essa característica de mistura, de mestiçagem é valorizada. No 

caso do samba, no Brasil... Gilberto Freyre... enfim, toda uma ideia de que a mistura, a 

mestiçagem é boa, não é ruim, e não essa estetização do samba. 

 

H.B. – Mais formal, não é? 

 

C.C. – Não sei. Estou pensando aqui. 

 

J.P. – Mas, efetivamente... Por exemplo, o Pinto de Carvalho, que tem uma História do fado 

publicada em 1904 que é uma referência na história do fado, ele faz alusão ao fado dançado – 

por exemplo, faz referência a um bailarino, que era o bailarino Mexerico, que dançava fado e 

fandango ali na Ribeira Nova, numa tasca denominada a tasca do Caraças. E aí se dançava o 

fado e dançavam-se também músicas e danças ciganas, inclusivamente a dança de ovos, ou seja, 

ovos colocados no solo e os dançarinos dançando sem quebrar o ovo. Eu penso que falta fazer a 

pesquisa sobre as influências ciganas no fado. Não estou a dizer que o fado tenha origem na 

música cigana; o que eu estou a apontar é uma coincidência. Sherlock Holmes dizia, em suas 

investigações, “I hate coincidences!”, e não por acaso. Ou seja, é uma coincidência. Nas baiúcas 

de meados do século XIX, em Portugal, encontramos ciganos. Inclusivamente, uma fadista que 

foi um mito – anterior à Amália Rodrigues –, a Severa, ela tinha ascendências ciganas: o seu pai 

era cigano e casou com uma ovarina, uma peixeira de Ovar. Ela era cigana. E os ciganos 

frequentavam, portanto, também, o ambiente da boêmia, do fado. Por quê? Há possivelmente 

uma justificação: porque o ambiente do fado estava muito associado às lides tauromáquicas e os 

ciganos eram grandes negociantes de cavalos. Os cavalos eram usados nas lides tauromáquicas, 

portanto, a lide a cavalo. E no Brasil, uma das primeiras referências ao fado é do Antônio de 
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Almeida, em Memórias de um sargento de milícias. É uma das primeiras descrições do fado. E 

o que é que vemos no fado dançado, com palmas, sapateado, pandeiros? O que é que vemos? 

Ciganos. 

 

H.B. – Que interessante! 

 

C.C. – Quer dizer, você não está em busca de uma explicação, mas levantando indícios de um 

trânsito... 

 

J.P. – Hipóteses. E qual não é o meu espanto quando... Quando chego ao Brasil, eu vim a 

descobrir, efetivamente, que existia um fado no Brasil que vinha do tempo dos escravos. A 

primeira referência a esse fado é do Alberto Lamego Filho, em um livro que ele escreveu em 

1934, se não estou em erro, um livro sobre... A planície do solar e da senzala. E aí surgem 

referências ao fado dançado, mana-chicas ou extravagâncias, na região a norte de Niterói. E 

quando eu tomo conhecimento da existência desse fado, eu não descanso enquanto não vou lá 

ver que fado é esse. Um amigo professor que esteve aqui, também, como pós-doc, o Paulo 

Carrano, da Universidade Federal Fluminense, disse-me que a sua universidade tinha uma das 

melhores escolas de cinema do Brasil... 

 

H.B. – Sim. Foi a primeira. 

 

J.P. – E então convidamos alguns estudantes da graduação de cinema e aí fomos para Quissamã, 

em busca deste fado. E foi apaixonante. Foi, de fato... Foi algo que me comoveu muito. Voltei 

lá já, a Quissamã. E foi um dos acontecimentos que me marcou, esse contato com o fado e os 

fadistas de Quissamã. E o que eu vejo em Quissamã? Fado dançado, com muita improvisação, 

repente, sapateado. E dantes dançava-se com tamancos. Os tamancos eram usados para fazer o 

sapateado e também para fazer os batimentos com as palmas, com as mãos, porque davam uma 

melhor sonoridade. Enfim, está por discutir se, efetivamente, este fado não surge em 

contraposição ao jongo. Inclusivamente, os fadistas alimentam uma hipótese para a explicação 

do surgimento deste fado. Há várias hipóteses. Possivelmente, é uma derivação de quadrilhas, 

de um fandango negro, mas para alguns fadistas, este fado surgiu lá em Quissamã pela simples 

razão de que Jesus Cristo apareceu por lá com a viola debaixo do braço para disseminar o fado. 
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E por isso eles dizem: “O fado é de Deus.” E por isso o fado, em Quissamã, é dançado em cruz: 

o homem e, em frente do homem, uma mulher; em frente da mulher... Vão rodopiando e, de vez 

em quando, depois dos batimentos de palmas, os homens, em diagonal, trocam de posição. 

 

H.B. – Mas é uma comunidade portuguesa? 

 

J.P. – Não, não é uma comunidade portuguesa. São brasileiros. Eventualmente, com alguma 

ascendência lusa. 

 

H.B. – Sim, mas nenhuma relação mais direta com isso. 

 

J.P. – Não. De resto, toda aquela região teve uma forte colonização lusa, com a presença de 

jesuítas. 

 

C.C. – De escravos, também. 

 

J.P. – De escravos, também. É curioso, porque o doce típico de Quissamã é o pastel de nata, que 

tem parecenças com o pastel de nata aqui de Belém. Coincidências. O problema para esta 

cultura é que está em vias de extinção. E eu acredito que agora haverá um revigoramento, 

porque os fadistas estão todos eles muito idosos. Inclusivamente, o senhor Valdemiro acabou 

por falecer quando procedíamos à montagem do documentário. E da última vez que fui a 

Quissamã, uma fadista, uma mulher que no documentário tem um depoimento magistral, ela 

fala com o corpo, ela mexe na cadeira, dança na cadeira para falar sobre o fado, encontrei-a sem 

voz, com câncer, e despedi-me dela e dei-lhe um abraço, e eu tinha o pressentimento de que 

seria o último abraço que lhe dava. E assim foi. Eu tive a notícia de que veio a falecer. E o 

senhor Valdemiro faleceu no hospital, e fez uma reivindicação, que lhe trouxessem a viola para 

morrer com ela. Pronto. Tudo isto é muito emocionante, não é? 

 

H.B. – É. 

 

C.C. – Agora, falando já do seu contato com o Brasil, eu gostaria de perguntar também se há 

contato com a África, quer acadêmico, quer de visitas, viagens. 
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J.P. – Com a África, não tanto. Tive... Mas o contato com o Brasil, de certa maneira, assegura-

me, no fundo, um contato com a África. Tive aqui, também, um historiador músico, o Salloma 

Salomão, que andou pela África fazendo pesquisa sobre instrumentos musicais, e um outro, um 

doutorando, João Lindolfo, que também é músico, tem uma banda, Caindo de beiço, ou de boca. 

Cabo Verde, sim. Tive também cá um professor, o António Germano, que, curiosamente, tem 

um precioso livro sobre o landu. O landu, que tem semelhanças com o lundu, é também uma 

dança, e eu penso que está por pesquisar, no fundo, a relação entre o lundu afro-brasileiro, tal 

como o conhecemos, com o landu cabo-verdiano, com o fado e com a morna. 

 

H.B. – Machado, você... Esse trajeto intelectual todo foi um trajeto entre sociologia e literatura, 

música, e isso nunca foi problema, de cruzamento. Você acha que isso é mais geral aqui em 

Portugal ou foi novidade? Porque hoje, contemporaneamente, até o Brasil lida com esse 

cruzamento de uma forma mais livre, me parece, mas num certo momento havia uma restrição 

ou, pelo menos, uma desconfiança. E, por todo o seu relato, me parece que foi parte mesmo da 

sua formação, essa incorporação dessas linguagens na reflexão sociológica. Então, você acha 

que hoje os cursos aqui estimulam essa abordagem? Como você vê o curso de ciências sociais 

hoje, aqui? 

 

J.P. – Eu creio vivermos numa situação de pluralidade e, portanto, naturalmente que há 

sociólogos que estão mais centrados em determinados domínios de pesquisa. Uma jornalista, 

uma vez, disse-me que eu era um sociólogo vadio, vagabundo, deambulante. E, de certa 

maneira, não me importo de assumir, digamos, esse estatuto. Gosto de deambular. Os 

cruzamentos em si surgem como uma consequência. Deleuze, em seu livro Différence et 

répétition, contrapunha dois modos de pensar: um modo em que se busca o conhecimento e um 

outro modo de pensar em que se busca o reconhecimento. Neste modo de pensar, tudo aquilo 

que se problematiza é o que se pressupõe, e portanto, as hipóteses de descoberta não são muitas, 

porque o que se descobre é o que justamente se procura. Então, eu ponho-me a jeito para 

tropeçar com os objetos de pesquisa. Portanto, eu tropeço com os objetos de pesquisa. E a 

minha vida não seria suficiente para dar conta de todos os objetos de pesquisa com os quais 

tropeço e que gostaria bastante de pesquisar, mas não vou ter tempo. Mas então, esses tropeços 
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também derivam de uma certa sensibilidade, de uma sensibilidade teórica, eu diria, para me dar 

conta de que fenômenos aparentemente insignificantes podem ter relevância sociológica. 

 

H.B. – Como num quarto de hotel. [Provavelmente, referindo-se ao artigo “Questionando 

culturas e identidades, utopias e fatalidades: reflexões de um sociólogo na solidão do quarto nº 

514 de um Meliá Confort”, de autoria do entrevistado, em Revista crítica de ciências sociais, no 

63, outubro de 2002, pp. 149-173.] 

 

J.P. – Como num quarto de hotel. Ou seja, portanto, a sociologia da vida cotidiana que eu 

procuro desenvolver não é uma sociologia do nada sobre coisa nenhuma. Não, é uma sociologia 

que procura recarregar semanticamente o social através de observações que podem ser de 

pormenor, mas que podem ser relevantes, que podem ajudar-nos a explicar, portanto, totalidades 

sociais. Portanto, não é uma microssociologia, a sociologia da vida cotidiana que eu procuro 

desenvolver. 

 

C.C. – Assim como a sociologia simmeliana também não é uma microssociologia apenas, como 

se imagina às vezes. Ao contrário, é universal, também. 

 

H.B. – Muito interessante. Estou gostando muito. 

 

A.G. – Vamos para outra fita? 

 

C.C. – Sim. 

 

H.B. – Vamos porque aí a gente vai se despedindo. Ele deve estar cansado, também. 

 

J.P. – Mas não é cansado da entrevista, é um cansaço acumulado que vem de trás, de muita 

viagem. 

 

H.B. – Claro. Mas a gente entende perfeitamente. 

 

J.P. – Juazeiro. Que ventura! 
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H.B. – Nossa! A gente te agradece muito. 

 

C.C. – Agora? 

 

H.B. – É? Está vindo de Juazeiro? 

 

J.P. – Sim, vim de Juazeiro quarta-feira passada. 

 

H.B. – E essa época do ano, ainda, é o ano no ombro, um ano inteiro. [O trecho acima foi 

gravado durante a troca da fita de vídeo.] 

 

[ITERRUPÇÃO DA GRAVAÇÃO] 

 
C.C – Como eu estava comentando, uma visão muito mais simmeliana  da sociologia, mais 

afeita ao ensaio do que ao tratado, por exemplo, né? 

 

J.P – Sim, a minha grande preocupação no fundo é tentar desenvolver uma perspectiva 

metodológica, que toma o cotidiano como alavanca do conhecimento.  Ou seja, a sociologia do 

cotidiano, no fundo, não se pode definir pelo seu objeto, ao contrário de outras sociologias, 

sociologia da família, tem por objeto empírico de pesquisa a família, a sociologia do trabalho, o 

trabalho, sociologia das instituições militares, as instituições militares. Agora, a sociologia do 

cotidiano não se pode definir como a sociologia de um objeto que é o cotidiano, por quê? Por 

que o cotidiano é onipresente, está em todo lado, está nas escolas, está na família, está no lazer. 

É impossível caçar o cotidiano (Inaudível), quando cavalga diante de nós. O cotidianos é, pelo 

contrário, o laço que permite dar nós de inteligibilidade ao social.   A preocupação no fundo é 

ver, a sociedade a nível dos indivíduos. Por que não há sociedade sem indivíduos, por tanto, um 

dos desafios da vida cotidiana é ver a sociedade a nível dos indivíduos, a nível das interações... 

 

C.C – Dos indivíduos em interação.  
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J.P – Dos indivíduos em interação, mas ao mesmo tempo, ver como a sociedade se traduz na 

vida dos indivíduos. E daí essa preocupação de entrelaçamento de perspectivas micro e macro 

sociológicas. Seria uma perda confinarmos a sociologia do cotidiano a uma micro sociologia.  

 

H.B – É muito interessante por que nós temos um poeta, Carlos Drummond de Andrade e que, 

uma vez falando para os cronistas diria, se o cotidiano te parece pobre não culpe o cotidiano, 

culpa a você que não está conseguindo ver a sociedade ali. Quase isso, mas a mensagem é um 

pouco essa, a metodologia de que você fala é essa que nos ensina a  olhar o cotidiano de uma 

maneira diferente daquela que pode passar não percebida.  

 

J.P – É, e um olhar decifrador. Um olhar decifrado de enigmas, o real social, no fundo, é uma 

fonte de metáforas simbólicas. E o que é o simbolismo? O simbolismo, de certa maneira, é uma 

transposição  metafórica de sentidos próprios, de sentidos figurados. Então, o que fazemos é um 

percurso inverso, é partir de sentidos figurados para chegar aos sentidos próprios. Nisto assenta, 

de fato, a decifração que permite dar visibilidade ao que está oculto, ao que está latente. De fato, 

o grande desafio é a desocultação de profundidades ocultas de estruturas sociais que se revelam 

à superfície cotidiana. Portanto, a estratégia é justamente dar conta da presença das estruturas 

sociais profundas, mas que emergem à superfície da realidade cotidiana. Então, podemos chegar 

ao todo das estruturas indo por partes, tomando o cotidiano, aquilo que aparece com a espuma 

do dia a dia, do acontecer, como um trilho de desocultação dos grandes enigmas do social. 

 

H.B. – A grande referência é o social, mesmo. 

 

J.P. – É o social. 

 

H.B. – O seu livro da prostituição e da boêmia é muito isso, não é? 

 

J.P. – É. 

 

C.C. – Eu gostaria que o senhor comentasse um pouco essa visita agora a Juazeiro que estava 

falando. É a primeira vez que foi a Juazeiro? 
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J.P. – Foi a primeira vez que fui a Juazeiro. 

 

C.C. – Qual foi sua impressão? 

 

J.P. – Ainda guardo dentro de mim a impressão. Eu vim com o sertão dentro de mim. Esta 

expressão é do Patativa do Assaré. 

 

H.B. – Sim. 

 

J.P. – “Eu sinto o sertão dentro de mim”, diz o Patativa. Bem, eu posso dizer o mesmo: depois 

desta visita a Juazeiro, sinto também o sertão dentro de mim. É uma paisagem muito 

impressionante. Estive em algumas oficinas de cordel e dei-me conta desse fenômeno 

antropologicamente tão interessante que é o Padre Cícero. Eu fiz uma pesquisa sobre o José de 

Sousa Martins, médico, professor catedrático – ele foi médico da rainha Dona Amélia –, e 

também acabou por se transformar em santo. Escrevi um livro sobre ele, sobre o processo de 

produção do santo. Porque ninguém nasce santo, não é? Então, sociologicamente, 

antropologicamente, é interessante ver qual o processo de fabricação do santo. Sousa Martins é, 

também, um personagem mítico, considerado espírita, irmão. Opera. Encontrei dois médicos 

que admitem operar em colaboração com o dr. Sousa Martins. Ele normalmente está de serviço 

às quintas-feiras, e então, alguns doentes que são operados pelo médico de serviço e também 

pelo Sousa Martins agradecem nos jornais: “Agradeço ao doutor tal, tal, tal e também ao doutor 

José de Sousa Martins pelo êxito da intervenção cirúrgica.” 

 

H.B. – Portanto, você acha então que essa cooperação entre Portugal e o Brasil pode render 

muito. E já está rendendo muito. 

 

J.P. – Eu penso que sim. 

 

H.B. – Sim. 

 

J.P. – É muito enriquecedora. Eu sinto-me já um luso-brasileiro. 
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H.B. – Um luso-brasileiro. Muito bom. 

 

C.C. – Muito bem. Há alguma coisa que o senhor gostaria de acrescentar que não tenhamos 

perguntado ou mencionado? Ou uma lembrança. 

 

J.P. – Uma lembrança, trouxe-a... Olhem aquela figurinha de barro que está naquela prateleira. 

Trouxe-a de Juazeiro. 

 

C.C. – Esta? 

 

J.P. – Exatamente. Encontrei-a numa banca onde estavam vários santos e Padres Cíceros. É 

muito interessante. E vem ao encontro daquilo que dizíamos, ou seja, tem um significado. Quer 

dizer, parece uma mulher com uma vassoura na mão e o homem com uma garrafa de vinho na 

mão. Mas, de fato, há mensagens. Há uma realidade latente que está encoberta por esta. 

Portanto, temos que descobrir o avesso desta realidade. Porque me disseram que em toda a 

região do Cariri há uma grande violência doméstica. 

 

H.B. – Sim. 

 

J.P. – Portanto, esta situação, de fato, não é a regra, digamos. E, portanto, como por vezes o 

falso é usado escondendo uma outra realidade encoberta. Eu, neste momento, desenvolvo uma 

pesquisa que tem a ver também com a realidade luso-brasileira, que é uma pesquisa sobre um 

movimento social que surgiu numa cidade do norte de Portugal, Bragança, bem lá para Trás-os 

Montes, um movimento autodenominado de Mães de Bragança, contra a presença de 

trabalhadoras do sexo brasileiras. Portanto, o movimento das Mães... 

 

C.C. – Isso é recente? 

 

J.P. – O movimento surgiu em 2003 e provocou um grande reboliço na cidade de Bragança. As 

mães lançaram um manifesto, que foi distribuído junto do município, da Câmara, chamada 

Prefeitura, das autoridades policiais, com o objetivo explícito de expulsar as brasileiras. Por 

quê? Porque desencaminhavam os maridos. Como desencaminhavam os maridos? Depois 
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disseram-me que usavam macumba, feitiços e um chá que davam de beber aos maridos e eles 

ficavam aprisionados. Revelaram-me o nome do chá, que eu até anotei. Eu sou apreciador de 

chá. Inclusivamente, tenho ali uma chaleira. À tarde, um chazinho... Depois posso lhes convidar 

para um chá. Mas eu desconhecia o nome do chá. Nunca tinha ouvido falar no nome. Depois 

vim a descobrir que a palavra existe em português. Fui ao dicionário e, na verdade, significa 

caixa. E é um termo que é usado por Machado de Assis, por exemplo, em Dom Casmurro. 

 

C.C. – Qual é o termo? 

 

J.P. – Qual é o termo? Quando eu disse o termo a alguns colegas brasileiros, disseram-me: 

“Machado, você, se for ao Brasil em alguma conferência, em algum seminário, você não diga 

essa palavra.” 

 

C.C. – Mas se for uma pesquisa, o senhor pode dizer. 

 

J.P. – Então, por questões de princípio, por ética, portanto, eu não vou reproduzir a palavra. É 

uma palavra com uma conotação... Não sei se leram o Harry Potter. Há um personagem 

diabólico no Harry Potter, tão diabólico que não se pode dizer o nome, então, ele aparece como 

“aquele quem nós sabemos”. Assim é tratado, “aquele quem nós sabemos”. Estou a escrever um 

livro sobre esta pesquisa e, inclusivamente, há um capítulo que já pensei no título: “Aquela 

quem nós sabemos, e vá-se lá saber como a designar”. Portanto, lá está. Os maridos, 

coitadinhos, foram enfeitiçados, alvos de macumba. Portanto, são vitimizados. É claro que as 

brasileiras têm uma outra versão: “Nós não fomos à casa buscar os maridos; eles vêm aqui aos 

bordéis.” Mas então as mães perseguem as trabalhadoras do sexo, construindo, portanto, esta 

representação de que só por obra do feitiço... 

 

H.B. – É que se desfaz... 

 

J.P. – ...e do tal chá é que os pobres maridos foram desviados. Então, o que acontece é que elas 

têm frequentado algumas casas de bruxas e de curandeiros – inclusivamente de brasileiras que 

trabalham com búzios e tarô –, para provocarem uma desamarração. E alguns bragançanos 

dizem que as Mães acabam por gastar tanto dinheiro com os videntes e curandeiros quanto os 
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maridos gastam nos bordéis com as trabalhadoras de alterne. Mas, efetivamente, depois o 

movimento teve impacte e, efetivamente, muitas brasileiras que trabalhavam neste campo 

acabaram por exercer a sua atividade em Espanha, o que levou a que alguns portugueses depois 

atravessassem a fronteira, dado que Bragança fica a 50 quilômetros. “Manuel, aonde vais?” 

“Vou ali à Espanha meter combustível.” [risos] Porque o combustível na Espanha é mais barato. 

Não. Iam visitar as meninas. 

 

H.B. – Muito bom! 

 

C.C. – Ótima história! Bom, então... Mais alguma coisa, Helena? 

 

H.B. – Não. Muito obrigada. 

 

C.C. – Agradecemos muitíssimo a sua entrevista. Foi um prazer. 

 

J.P. – Foi um prazer, também. 

 

A.G. – Obrigada. 

 

C.C. – O senhor já leu O cortiço, do Aluísio Azevedo? 

 

J.P. – Sim, sim. 

 

C.C. – Tem a Rita Baiana e tem o Jerônimo, se não me engano, um trabalhador português 

honesto, casado com uma portuguesa, e a Rita Baiana... A música... Ele toca... 

 

H.B. – É outro feitiço. 

 

C.C. – Ele começa tocando o fado e termina tocando o samba. E a Rita Baiana, com a ginga e a 

lascividade toda [inaudível], vai desencaminhando o Jerônimo, que larga o trabalho. 
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H.B. – Eu no começo pensei que era um movimento das prostitutas de Bragança querendo 

proteger o lugar delas. Achei que era uma competição entre as profissionais. 

 

J.P. – Não, foi... 

 

C.C. – Mas eu me lembro de ter visto no jornal isso. 

 

H.B. – Pois é. Mas aí depois eu entendi. 

 

J.P. – É uma competição... E não é por acaso que elas se denominam Mães de Bragança. Por 

quê? Porque... Não se denominam, por exemplo, Mulheres de Bragança. Mas por quê? Para 

justamente contraporem o estatuto de mãe ao outro estatuto. 

 

H.B. – Mães de Bragança. 

 

A.G. – Depois que eu desligar a câmera, eu posso saber o nome do chá? 

 

H.B. – Ah, é! Tem que desligar tudo. 

 

J.P. – É um palavrão. 

 

C.C. – Mas qual palavrão? Desculpe a curiosidade. 

 

H.B. – Mas é porque está ligado e ele não quer deixar gravado. 

 

C.C. – Está bom, a gente desliga. 

 

J.P. – Portanto, o meu próximo livro será sobre este fenômeno. Inclusivamente, já tenho o título, 

que é: Enredos sexuais e conjugais. Bragança dividiu-se... 

 

C.C. – Ah, isso aqui podemos deixar. É um folheto do projeto que temos. 
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A.G. – Professor, eu esqueci de trazer a carta de cessão do depoimento. Posso trazer aqui outro 

dia, nessa semana? 

 

J.P. – Sim, com certeza. 

 

A.G. – Todos os dias o senhor está aqui? 

 

J.P. – Não. Eu vou para Bilbao depois de amanhã e retorno... Mas estarei sexta-feira cá. Então, 

quarta e quinta é que estarei fora. Sexta-feira, eu estarei cá... De certeza, na parte... 

 

A.G. – E amanhã, está aqui? 

 

J.P. – Não, não estarei. Não estarei. É muita lufa-lufa. 

 

A.G. – Muito. 

 

J.P. – O termo não se usa já no Brasil, perdão. 

 

H.B. – Lufa-lufa?  

 

J.P. – Lufa-lufa. 

 

H.B. – Mas é compreensível. Eu logo... 

 

J.P. – Machado de Assis usava o termo. 

 

H.B. – É, acho que sim. 

 

J.P. – Corre-corre. 

 

H.B. – Corre-corre. 
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J.P. – Ando cansado. É muita... 

 

H.B. – E o Brasil, a gente tem uma combinação de fim de ano com o calor. Então, tem um 

cansaço acumulado e uma temperatura que prejudica. Aqui, pelo menos, é mais frio, não é? 

 

J.P. – Sim. E, felizmente, não está chovendo agora. 

 

H.B. – Sim. E a previsão para essa semana está ótima. 

 

C.C. – [Inaudível] esse desenho aqui dos números. Emocionou o... 

 

J.P. – O um e o seis e o quatro. Mas vocês faziam isto também, não, estes bonecos com os 

números? 

 

H.B. – Mas é muito interessante! Adorei isso! 

 

C.C. – Esses números, não. 

 

H.B. – Seis, cinco... Gostei muito disso. 

 

J.P. – Eu não sou capaz de... Ou melhor, eu, para pensar, tenho que ter sempre papel... 

 

C.C. – E uma caneta. 

 

J.P. – ...e uma caneta. É impressionante. Por isso é que pus aqui uma folha de papel em branco. 

 

H.B. – Ah, não, é ao contrário. Eu sou péssima de desenho. 

 

J.P. – Inclusivamente, há um livro que tenho cuja capa é um rascunho que... do momento em 

que estávamos num jantar. É um projeto europeu, Misleading trajectories. Estávamos a jantar e 

eu depois desenhei um esquema com rabiscos e aproveitou-se isso para a capa do livro. 
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H.B. – Olha! Que bom! 

 

C.C. – Mas a entrevista... Estava lembrando a entrevista que fizemos com o Joaquim. Foi uma 

entrevista vulcânica. 

 

J.P. – Ele é um comunicador nato, o Joaquim. 

 

H.B. – Não, porque a gente saiu do Museu e foi à casa dele e passou na cozinha, que tinha lá um 

doce que ele estava lá fazendo... 

 

C.C. – Saímos do Museu, “vamos em casa”, e cozinhando um molho de tomate... E horas e 

horas. E aí toca o violão, e um fado, e a história da pombinha que foi para a guerra. 

 

H.B. – E ele cozinha e ele não queria parar. Ele não queria parar. 

 

C.C. – Leonor e a pombinha que foi para a guerra. E aí termina... E quando a gente já está 

saindo... Ele falou muito nos objetos, a cultura material, os objetos. A casa é cheia de livros. E a 

gente chegou fazendo a pergunta, “Joaquim, se você tivesse que destacar um objeto aqui da sua 

casa, qual você destacaria?”. 

 

J.P. – E qual ele falou? Qual ele destacou? 

 

C.C. – Ele pegou... “Isto aqui.” Aí era uma pecinha de madeira... 

 

H.B. – Pequenininha. 

 

C.C. – Era um quadradinho de madeira com uma rodinha de metal em cima – parecia um... um 

parafuso não, um arozinho. Eu não tinha entendido do que se tratava aquilo. Aí ele falou: “Isto 

aqui. Este é um bom exemplo. É uma peça que não parece nada. O que é isto? Não é nada. Mas 

olha agora.” Aí ele rodava aquele metalzinho e fazia um som de um passarinho. Aí ele ficou 

uma hora falando, divagando em cima... a partir dessa pista. E foi uma hora a mais de... Muito 

interessante. 
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J.P. – E ainda bem que o ouviram cantar, porque de fato... E ele canta fados pícaros. Ouviram 

algum fado pícaro, assim, mais a puxar para a malandrice? 

 

C.C. – Não. Eles eram muito trágicos. 

 

J.P. – Inibiu-se então. Inibiu-se. Porque ele canta fados, assim... Para a próxima, tem que 

reivindicar. 

 

C.C. – A gente estava falando do... Antes que eu esqueça. Tem uma tradição antiga que, para a 

mulher seduzir o homem, é oferecer um café coado na calcinha. 

 

H.B. – Ah, era. 

 

J.P. – Está no trilho que o leva, portanto, à decifração do... 

 

C.C. – A calcinha é o mesmo...? 

 

J.P. – ...que o leva à decifração do nome do chá. 

 

H.B. – Do chá. 

 

C.C. – Isso é, ofereceu-se um café... 

 

J.P. – O Chico Buarque canta... 

 

C.C. – O café coado na calcinha, diz que o homem fica enfeitiçado. 

 

J.P. – É. Pronto. 

 

H.B. – Já sabe o chá. 
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C.C. – Isso é uma tradição, também. 

 

J.P. – Chegou lá. 

 

H.B. – Chegou no chá. 

 

J.P. – Chegou no chá. Pronto. Sensibilidade antropológica. [risos] 

 

A.G. – Pronto, pode falar, eu desliguei. 

 

J.P. – Já não é necessário porque já se descobriu, não é? 

 

C.C. – Já descobrimos o truque. 

 

H.B. – Não, mas tem um nome. 

 

C.C. – Será que se oferecer um chá para uma senhora bonita coado na cueca funciona também? 

[riso] 

 

H.B. – Tem que tentar. Mas escolha uma mulher que você tenha gosto no resultado, porque 

pode dar certo e você... 

 

C.C. – Claro! 

 

H.B. – ...e você dizer: “Não, senhora, é só uma experiência.” 

 

C.C. – Essas coisas são irreversíveis. 

 

H.B. – Bom, e agora, querem algum chá, um café? 

 

C.C. – Vamos tomar um café aqui. 
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J.P. – Um café, sim. 

 

C.C. – Ah, não, é no Iscte. Estou confundindo com o Iscte. 

 

J.P. – Temos ali um barzinho. 

 

H.B. – Ah, então a gente pode tomar um café. 

 

J.P. – Temos também... Eu tenho ali aquele armário cheio de cachaça, por exemplo... 

 

H.B. – Olha só! 

 

J.P. – ...de ginjinha... 

 

C.C. – Ginjinha, ontem tomamos, na casa da... 

 

J.P. – Com elas ou sem elas? 

 

C.C. – Com. Na casa da Helena Carreras e do Andrés. 

 

H.B. – Lá em Óbidos é que tem muito. 

 

J.P. – Tem. Tem chocolate. Servem agora em chocolate. 

 

H.B. – É. É tão bonito lá! 

 

J.P. – Óbidos é precioso, não é? 

 

H.B. – É lindo! É uma coisa incrível! E cheio dessa ginjinha. Você fala muito de uma coletânea 

daqui, Ser, estar e... de pesquisadores daqui, no seu livro Sociologia [da vida] quotidiana. 

 

J.P. – Uma coletânea...? 
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H.B. – Eu suponho que seja uma coletânea organizada por... Porque são vários textos que você 

se refere e sempre volta para essa referência. Ser, estar... Ser... 

 

J.P. – Se tiverem o livro, talvez... É uma referência bibliográfica? 

 

H.B. – Sim. 

 

J.P. – É, então, talvez... 

 

H.B. – Que eu suponho que seja de pesquisadores daqui. 

 

C.C. – Este vídeo, ele é... Eu estava a pensar... [Provavelmente, referindo-se ao documentário O 

fado é bom demais...] 

 

J.P. – Está em sistema brasileiro. 

 

C.C. – É, eu vi. É em NTSC, não é? Mas isso, de quem são os direitos? Isso pode se passar à 

vontade? 

 

J.P. – Pode-se passar. 

 

C.C. – Eu estou vendo, a realização é do próprio ICS, como o apoio do Observatório... 

 

J.P. – Nós decidimos não comercializar. [Inaudível]. 

 

C.C. – Começa a [inaudível], passa para outro. Mas, por exemplo, o senhor gostaria que a gente 

disponibilizasse no site, o projeto? 

 

J.P. – Ah, com certeza! 

 

C.C. – Quem quiser pode assistir? 
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J.P. – Com certeza. Inclusivamente, temos um fragmento de três minutos. 

 

C.C. – Porque nós temos... Deixa eu lhe mostrar... Está ligado ainda? 

 

H.B. – Ah! Seria tão bom, não é? 

 

C.C. – [Deixa eu lhe mostrar] o do Peter Fry que nós disponibilizamos. O senhor conhece o 

Peter Fry, aquele antropólogo? 

 

J.P. – Sim, sim. 

 

C.C. – E ele mencionou, numa altura do... Não, está aqui no Laboratório, não é? Ah, não, está 

aqui no do Peter, não é? 

 

A.G. – Está no do Peter. 

 

C.C. – Numa altura, ele se lembra que fez um documentário, em 1968 ou 1969, e eu disse: “Mas 

onde é que está, Peter?” 

 

[FINAL DO DEPOIMENTO] 


