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MDG – Vamos começar a nossa entrevista falando um pouco dos teus dados 

biográficos. Poderás falar-nos do local onde nasceste, quando, da tua família de origem, 

do teu primeiro período de estudos… Poderíamos começar por aqui? 

Portanto, eu nasci em S. João da Madeira, na altura vila, a 30km do Porto. Era uma vila 

conhecida pelas actividades industriais. Tinha indústria importante, calçado, chapéus, e 

depois metalúrgica, mas eu vivi sempre num lado rural ainda dessa vila, um bocadinho 

afastado do local onde estavam implantadas as indústrias. O meu pai era economista e 

foi trabalhar por volta dos 30 anos para S. João da Madeira, precisamente depois do 

início de carreira como economista, mas ligado à Função Pública. Era da Inspecção de 

Finanças. Depois de se licenciar no Porto, foi trabalhar para Odemira, no Alentejo, e 

depois andou a circular pelo país em função das exigências dos serviços. A minha mãe, 

que tinha feito o antigo liceu, queria fazer Belas Artes, mas vivia em Espinho - não 

tinha, portanto, possibilidades de ir estudar Belas Artes para o Porto - e empregou-se 

muito nova nos Correios e fez o mesmo tipo de percurso profissional, deslocando-se no 

país em função das exigências dos serviços. Portanto, cruzaram-se os dois em Cinfães 

do Douro, uma região ali do Norte. Ele como economista a trabalhar na Inspecção de 
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Finanças e ela como funcionária dos Correios. Portanto, eu existo, graças a esse 

encontro (risos). Acabei por existir, de facto, uns anos mais tarde, quando o meu pai 

decidiu sair da carreira da Função Pública e concorrer a um lugar precisamente na 

Oliva, que era uma grande empresa industrial, primeiro só ligada à fundição, mas depois 

à produção de máquinas de costura. Fez uma certa evolução tecnológica importante e 

era uma empresa de grande nível, até ao final dos anos 60. Eu nasci em 1946, já quando 

o meu pai estava na Oliva. Nos primeiros anos, sei que ainda vivia com alguma 

dificuldade. O meu pai estava a iniciar a carreira, a minha mãe também entretanto tinha 

deixado a sua vida profissional, era doméstica. Tenho a ideia de uns primeiros anos de 

vida ainda com alguma dificuldade, mas à medida que o meu pai ia progredindo na 

carreira dentro da empresa, também me apercebi que os tempos estavam a mudar. 

Quando cheguei... por volta dos dez anos, já me sentia pertencente a um estrato social, 

em S. João da Madeira, médio ou mesmo médio alto. Já não tinha dificuldades. Tenho 

algumas imagens desse período que talvez ajudem a situar o que foi esse meu período 

de infância até aos dez anos. Eu lembro-me que era dos poucos alunos da escola 

primária que usava sapatos, que é uma coisa que hoje me faz um bocadinho de 

impressão. É certo que já passaram uns anos, mas mesmo assim, parece-me ainda hoje 

estranho que, de facto, o número de jovens que, como eu, iam calçados para a escola, 

fosse tão baixo. Portanto, isso dá ideia da estrutura social naquela colectividade e de 

algum privilégio que eu já tinha, desde logo aferido pelo tipo de vestuário. Também me 

lembro que passava quase todo o dia a jogar à bola, o que era muito bom. Não tinha 

grandes dotes físicos, mas lá compensava com alguma agilidade, era um guarda-redes… 

(risos). Não sei se seria mesmo bom. Eu tinha um pouco a ideia que era bom, mas devia 

ser impressão minha. Se eu falo nisso, é porque é um período muito forte da minha vida. 

Vivi lá até aos dez anos com o meu irmão. Tenho um irmão que é engenheiro. Aos dez 

anos pôs-se aos meus pais o problema de garantir a educação dos filhos porque em S. 

João da Madeira não havia escola além da escola primária. Havia só um colégio 

particular que não era considerado de qualidade, sequer. Como o meu irmão já tinha 

tido necessidade de vir para o Porto para um colégio interno, quando eu cheguei à idade 

do primeiro ano do antigo primeiro ano de liceu, fizemos a passagem para o Porto. 

Portanto, a partir dos dez anos passei a frequentar um dos mais importantes liceus da 
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cidade do Porto. Que foi também uma experiência para mim um pouco traumática, 

porque eu vinha de um meio pequeno e onde o acompanhamento dos alunos era 

personalizado, muito próximo, e fui colocado num liceu, liceu normal, muito especial, 

central, com umas instalações que são conhecidas em Portugal: um edifício muito 

grande, como há em Lisboa vários, com um pé direito enorme. Hoje daria para fazer 

dois ou três andares, aquilo era muito solene. Portanto, eu que me senti arrancado de S. 

João da Madeira, um local onde tinha todo o território à minha disposição, como digo, 

vivia em liberdade plena todo o dia, tive que ir para o Porto e fui colocado numa casa, 

numa rua no Porto muito conhecida que é a Cedofeita, uma rua muito urbana, com 

muito pouco espaço. Senti sempre como uma maldade que me tinham feito. A transição 

para o Porto foi uma coisa muito dolorosa para mim. Tão dolorosa que nunca mais quis 

ir a S. João da Madeira. Evitava o mais possível ir. O meu pai continuava a trabalhar em 

S. João da Madeira, deslocava-se todos os dias, mas eu só muito tardiamente é que 

passei a ir com alguma descontracção a S. João da Madeira. Portanto, submeti-me à 

disciplina da rua da Cedofeita e do Liceu D. Manuel II onde, também é um aspecto 

importante, me lembro que tinha que sair do recreio para a aula a marchar e saía da aula 

para o recreio a marchar. Era uma disciplina férrea, muito de acordo com um certo 

modelo autoritário que se transmitia à educação, mais do que às vezes se pensa. Para um 

miúdo que vinha lá do meio do mato, ter que estar ali regularmente a submeter-se 

àquela disciplina, num edifício que ainda por cima era muito pouco acolhedor, isso foi 

uma coisa que pesou muito na minha vida. 

MDG – Isto na segunda metade dos anos 50, portanto, 1956, 57? 

Sim, sim. Em 56, 57. Tive bastante sucesso como aluno, quer dizer, isso não contribuiu 

para diminuir o meu sucesso escolar, não por eu ter, com certeza, qualidades muito 

especiais, mas por ter um ambiente familiar muito favorável, é bom dizer isso. Quer a 

minha mãe, quer o meu pai, sempre me acompanharam muito, a mim e ao meu irmão, e 

por aí já tínhamos grandes vantagens. Agora, o clima do liceu nunca me foi favorável, 

quer dizer, sempre achei aquilo uma pressão muito difícil de suportar e habituei-me a 

viver a fazer outras coisas, além do liceu. 
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MDG – Tinhas novos amigos e colegas? 

Sim, tinha. Sempre tive um grupo de amigos bom, depois tinha outras actividades. 

Relativamente cedo comecei a diversificar um bocadinho as minhas actividades e isso 

ajuda um bocadinho a perceber porque é que eu passo da economia para a sociologia. 

Sempre tive alguma tendência para diversificar actividades, e portanto, para fugir a 

umas quartas-feiras que havia no liceu, em que se tinha que vestir uma farda da 

Mocidade Portuguesa e marchar (risos) - [marchar] é um problema que eu tenho que se 

vai repercutir mais tarde, porque depois vou ter quatro anos e tal de serviço militar, 

portanto, tive uma relação difícil com a marcha -, eu para evitar essas quartas-feiras, em 

que era preciso vestir a farda da Mocidade Portuguesa, que eu não queria, e o meu pai 

fez questão de nunca comprar a farda, coisa que me criava, devo dizer, alguma 

ansiedade, porque me diziam: “Então, já tens farda?” - e eu lá ia disfarçando com: “Não, 

não tenho, o meu pai não pode comprar” - aquilo foi durando uns anos, mas criava 

muita tensão… Quando era mesmo preciso vestir a farda para alguma cerimónia oficial 

eu pedia a um primo que tinha farda e lá disfarçava, mas depois arranjei um processo 

melhor para fugir a essas quartas-feiras, porque em alternativa havia aulas de 

encadernação, portanto, eu passei a fazer encadernação. Tenho uma colecção razoável 

de livros encadernados e era um tempo óptimo, excelente, porque quem me ensinava a 

encadernação era um professor de francês, um homem muito culto, gostava muito de 

ouvir pessoas, contava muitas histórias e portanto, nós estávamos ali três horas a 

encadernar, que é uma tarefa complicada, tem muitas operações delicadas, e ele lá nos 

acompanhava e a verdade é que eu lá fui encadernando muitos livros, que ainda hoje 

tenho, alguns em casa dos pais, outros em minha casa. Mas estou a referir isto porque, 

apesar de tudo, eu consegui algumas compensações fora das actividades correntes. 

Também gostava de ginástica, fazia ginástica fora e nunca me deixei amarfanhar 

completamente por aquele ambiente. Depois as coisas correram bem e realmente do 

ponto de vista escolar tive sucesso, nunca tive problemas. Depois fui para a Faculdade 

de Economia. 
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AFC – Pois é, e a certa altura passaste para a universidade. Primeiro economia e depois, 

mais tarde, mudaste para a sociologia. Uma mudança também de cidade durante uns 

tempos, não é? 

Exactamente. Eu fui para a Faculdade de Economia de facto. Aí nunca pus sequer outra 

hipótese. Desde muito miúdo que pensava que ia fazer aquilo que o meu pai fazia. O 

meu pai nunca exerceu nenhuma influência forte nesse plano, mas a verdade é que nos 

levava muito à empresa. Ele gostava daquilo e achava que era uma empresa muito 

interessante. Portanto, a chamada “vocação”, com muitas aspas, como é sabido, claro, lá 

se foi construindo e portanto nunca tive nenhuma dúvida, quando acabei o curso, em ir 

para economia. Eu fui com vontade de estudar, mas o curso foi um bocadinho frustrante 

para mim. Era bastante conservador e havia uma rigidez que não me agradava muito, 

mas lá fui fazendo. Aí com menos sucesso, fazia, e com notas razoáveis. Só no fim é 

que se deu ali uma alteração significativa. Talvez tenha ganho confiança em mim 

próprio, não sei, mas talvez os dois últimos anos, aí com bastante sucesso, simplesmente 

em duas áreas muito diferentes. Isso depois explica ali uma bifurcação complicada. Eu, 

simultaneamente, tinha algum jeito nas áreas das matemáticas, e fiz algumas cadeiras 

mesmo nas áreas das contabilidades, Contabilidade de Custos, nomeadamente, com 

algum brilho, acho eu. Simultaneamente, numa cadeira muito estranha que se chamava 

Direito Corporativo, onde em princípio se devia dar precisamente uma série de noções 

ligadas ao regime corporativo e à legislação correspondente que, enfim, era quase uma 

exigência da altura. Nos cursos de economia e Direito havia essa componente de Direito 

Corporativo, mas felizmente tive um professor, que posso identificar, que é o Professor 

Mário Pinto - que depois foi aliás professor aqui do ISCTE - que é um homem jurista, 

que é um bom professor, muito ligado ao Movimento Católico Progressista da altura e 

que dava essa disciplina no último ano, Direito Corporativo, mas fazia questão de não 

dar uma palavra sobre Direito Corporativo (risos). Ainda hoje me surpreende como é 

que ele, naquele contexto, que era muito difícil - a direcção era muito exigente na altura, 

controlava muito os passos dos professores e dos alunos -, e ele, usando uma margem de 

liberdade qualquer, e com muita habilidade, de facto, fazia questão de não dar uma 

única noção de Direito Corporativo. Portanto, o que é que ele fez? Passou a dar, pelo 
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menos na altura em que foi meu professor, o que nós chamávamos sebenta, que era um 

volume, uma publicação não formal, mas bastante elaborada, da autoria do Adérito 

Sedas Nunes que é o grande pioneiro da sociologia em Portugal. Era uma sebenta que o 

Adérito Sedas Nunes dava no instituto que antecedeu o ISCTE, que era uma introdução 

às ciências sociais. Portanto, o Direito Corporativo era uma introdução às ciências 

sociais e nós tínhamos liberdade de estudar, dar umas aulas sobre alguns dos temas e 

depois fazer algum trabalho final. Eu lembro-me de ter feito um trabalho final algo 

controverso e esse causou logo alguns embaraços, que foi sobre a Reforma Agrária. 

Tem umas coisas até com autores brasileiros na altura importantes… 

MDG – Em que ano é que estávamos? 

Estávamos em 1967, 68.  

AFC – Tu acabaste a licenciatura em 68? 

Exactamente. Portanto, aí, lembro-me que fiz um trabalho sobre a Reforma Agrária, que 

expus, e aquilo foi um bocadinho… O professor aceitou muito bem. Achou bem, mas 

alguns colegas não acharam muito. Eu tive o cuidado de revestir o tema, 

nomeadamente, usando uma encíclica da altura. Foi um dos truques para fazer passar 

essas coisas. Portanto, tinha essas duas áreas. Fiquei logo como Assistente, fui 

convidado para ficar como Assistente, e onde havia falta de pessoal era nas 

Contabilidades, e portanto, eu estive um ano a ensinar Teoria Geral da Contabilidade e 

Contabilidade de Custos, duas cadeiras. Como sabia pouco daquilo e tinha tido muita 

dificuldade em aprender, porque vinha do liceu e no liceu não se davam aquelas 

matérias - os meus colegas que vinham daquelas chamadas escolas técnicas, escolas 

comerciais, tinham muito mais facilidade - eu tinha tido uma enorme dificuldade em 

aprender aquilo, talvez por isso aprendi ali uma maneira de tornar aquilo relativamente 

acessível e portanto, fui um Assistente universitário com um sucesso enorme (risos). 

Tinha a sala cheia. Tinha um problema de consciência porque eu tinha noção que sabia 

pouco daquilo, o que tinha era aprendido a maneira de difundir o saber contabilístico. 

Ora bem, terminado esse ano, seria normal que depois continuasse naquela área. Tinha 

um background familiar favorável e o meu pai estava encantadíssimo por ter um filho a 
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ensinar contabilidade porque era a continuação da vida dele. Não devia ter dificuldade 

nenhuma em encontrar emprego na grande empresa onde ele trabalhava, mas aconteceu 

aqui uma daquelas coisas que acontece em todas as vidas, que foi não ter adiamento do 

serviço militar. Na altura era possível às pessoas que estavam ligadas à carreira ter 

algum adiamento mas, no meu caso, a direcção da faculdade não fez nenhum esforço 

para pedir o adiamento, aliás, como outros colegas, tínhamos entrado todos no mesmo 

ano, ninguém teve adiamento. Fomos todos para o serviço militar, fazendo aquilo que 

na altura todos os jovens da minha idade faziam, que era ir a Mafra fazer a primeira 

parte, que era dura, muito dura, depois a especialidade, e bom, é nessa transição que se 

precipitam muitas coisas e a minha mudança radical da contabilidade para a sociologia. 

Claro que há um percurso que se vai fazendo ao longo do curso. Eu ia lendo muita coisa 

que havia na biblioteca da faculdade, que era muito boa. Apesar de o director ser uma 

pessoa muito conservadora, nunca percebi muito bem porquê, era muito liberal em 

termos de aquisições de livros. Portanto, a biblioteca era muito boa na altura, eu 

encontrava lá tudo, também obras de referência da sociologia que eu fui lendo de uma 

forma muito pouco disciplinada. Eu lembro-me que li o Gurvitch que tinha o Tratado de 

Sociologia, tinha a Vocação Actual da Sociologia, que era uma coisa muito difícil de 

ler, até muito maçuda, e até pouco útil para o trabalho de pesquisa empírica, mas eu lá 

lia aquilo. Aquilo era uma abertura para outras coisas que eu tinha na faculdade e 

gostava disso. Depois, tinha acesso ao essencial sobre Marx. Não era difícil apesar de 

tudo, ter aí alguma abertura aos clássicos da sociologia. Aos outros também, claro. 

Durkheim, Weber, lá ia lendo, mas de uma forma completamente indisciplinada, 

durante o curso. Depois esta transição julgo que me obriga a repensar a minha vida. Eu 

percebia que nunca seria um grande gestor de empresas. Por outro lado, a politização 

que se acentua exactamente nos finais dos anos 60, toda a contestação ao regime, os 

ventos de Maio de 68, a questão da guerra colonial, portanto, esta transição radicaliza-

me um pouco em termos políticos e faço o início do serviço militar também a jogar 

nestes outros tabuleiros já. Lembro-me que tive a primeira grande paixão por uma 

sociologia que se concentrou na sociologia Urbana e no Lefebvre e lembro-me de ter 

lido praticamente o Lefebvre todo entre o serviço militar e as pensões onde estava e foi 
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uma coisa que para mim foi muito importante, muito estimulante. E a partir do Lefebvre 

talvez tenha começado a estruturar um bocadinho mais a minha formação.  

MDG – Desculpa, de Mafra vieste para Lisboa? 

Vim para Lisboa, exactamente. Vim fazer então o que se chamava a especialidade, aqui 

para Lisboa, para o Lumiar, num quartel muitíssimo repressivo, pior que Mafra, 

bastante pior que Mafra, embora sem as mesmas exigências do ponto de vista físico, 

mas o clima era realmente, verdadeiramente opressivo. Lá estão as marchas… As 

marchas a marcar-me. Aconteceu-me mais um episódio que também teve a sua 

relevância. Foi um fim-de-semana em que eu me libertei das marchas e aproveitei para 

namorar, com grande entusiasmo, com uma jovem que ainda é hoje minha mulher. Era 

muito jovem, eu tinha-a conhecido em férias e ela estava a estudar aqui nos primeiros 

anos da Faculdade de Letras, em Românicas (português-francês) como se chamava na 

altura. E, portanto, estávamos a iniciar o namoro e aqui muito perto, fomos os dois 

atropelados violentamente, aqui em Entrecampos. Eu fiquei bastante partido, com um 

traumatismo craniano, e a perna partida em dois sítios, mas a Isabel ficou bastante pior, 

porque partiu o fémur e fez fractura de crânio. Isso significou depois uma interrupção 

do meu serviço militar, portanto, perdi a sequência e só depois muito mais tarde, depois 

de estar recuperado é que fui repetir. Quer dizer que estive a fazer serviço militar quatro 

anos e 15 dias. É muito! Quatro anos e 15 dias quando se tem vinte e pouco anos, quer 

dizer, é uma coisa muito dura. Realmente, eu aí ainda tenho uma, tenho ainda… 

MDG - Uma marca… 

Uma marca… É, realmente, do tempo, que não foi perdido, de forma nenhuma, até em 

termos de preparação para a minha carreira sociológica, porque ia fazendo essa 

formação espontânea, um pouco anárquica, como - entra aqui outra vez o Professor 

Mário Pinto - sabendo ele que eu estava em Lisboa, e a certa altura tinha sido colocado 

num serviço da administração militar que não era muito exigente em termos de horas, 

podia ter alguma disponibilidade para dar aulas na primeira equipa que o Professor 

Sedas Nunes constituiu para dar Introdução às ciências sociais, no antigo Instituto 

Superior de Ciências Económicas e Financeiras, hoje ISEG. Foi a primeira disciplina de 
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Introdução às ciências sociais que ele conseguiu impor, digamos assim, nos cursos de 

economia em Portugal. Portanto, o Professor Mário Pinto disse: “Ah, foi meu aluno, é 

capaz de não ser mau” e para minha surpresa fui contactado pelo Professor Sedas Nunes 

para ir falar com ele. Fui, ele lá achou que tinha condições para pertencer a essa equipa, 

e então aí começa de facto uma carreira estruturada. 

HB – O que é que se ensinava? 

Nesse curso de introdução às ciências sociais a estudantes de economia, dávamos as 

questões da metodologia das ciências sociais, muita epistemologia e, para simplificar as 

coisas, muito marxismo. Aí é que está um paradoxo que depois se projecta no início da 

nossa carreira, dos primeiros sociólogos portugueses. É que estando nós a viver em 

ditadura, e havendo uma enorme contestação estudantil, de facto, o regime respondeu 

com alguma abertura. Portanto, estamos já no final dos anos 60 e princípio dos anos 70, 

com alguma abertura a disciplinas nestas áreas, que foram de facto um tampão à 

violenta contestação que havia nas faculdades. O Sedas Nunes teve o papel histórico de 

introduzir uma disciplina que contribuiu para atenuar a conflitualidade, e que deu-nos 

uma margem de liberdade enorme para, nas aulas, darmos Epistemologia das ciências 

sociais, mas, adjacentemente, marxismo. Era o que se fazia, até porque havia uma 

corrente de epistemologia muito ligada à renovação do marxismo, sobretudo francesa, e 

de facto esse primeiro ano era, eu hoje digo à distância, era de facto subversivo. Era um 

curso verdadeiramente subversivo, mas dávamos isso em muito más condições. Havia 

interrupções de aulas, chegámos a ter os chamados “gorilas” à porta a ouvir o que nós 

dizíamos… 

AFC- Isso era uma cadeira do início do curso? 

Do início, do 1.º ano do curso de licenciatura em economia. Depois, o Professor Sedas 

Nunes transita para o ISCTE para fazer os primeiros cursos de Introdução às ciências 

sociais e de alguma sociologia, com nomes diferentes ainda. Ainda não era sociologia. 

Havia uma disciplina que se chamava Aspectos Sociais do Desenvolvimento. Foi a 

única que ele conseguiu impor aqui. sociologia do desenvolvimento não havia. Portanto, 

criou aqui no ISCTE o primeiro grupo e eu vim para o ISCTE, na altura em que depois 
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veio o 25 de Abril em 74, e depois há o regresso ao Porto. Mas aqui, eu acho que este 

período é de facto crucial, na minha vida, seguramente: os anos que eu estive a trabalhar 

aqui no Gabinete de Investigações Sociais, preparando as aulas. 

AFC – Além das aulas, fazias parte de um grupo de investigação, que era o GIS. 

Sim, o GIS, exactamente. O GIS era o local onde nós nos reuníamos para prepararmos 

as aulas e onde começámos a fazer, de uma forma sistemática, formação em sociologia. 

HB – GIS é? 

Gabinete de Investigações Sociais. E aí, realmente, nesses três anos em que estou com o 

João Ferreira de Almeida, no mesmo gabinete, em permanente contacto, e a trabalhar 

muito, muitas horas, embora eu permanecesse no serviço militar e ele também (eu 

estava na aviação, em Alverca), conseguíamos utilizar o tempo bem. Eu tive muita sorte 

com os chefes dos meus serviços. Eles próprios, apesar de patentes elevadas, eram um 

bocadinho subversivos dentro do regime. Havia mesmo um coronel, que era o director 

do meu serviço, que às vezes me surpreendia quando me apanhava a trabalhar lá na 

tropa, umas coisas pequenas que eu fazia, uns pequenos estudos que eu fazia. Ele 

entrava de repente, ficava tudo sempre um bocadinho atrapalhado e ele chamava-me 

professor Pinto, uma coisa curiosa: “Professor Pinto o que é que está aqui a fazer?” - e 

eu: “Estou a trabalhar!”. “Oh, vá-se embora! Vá mas é preparar as aulas” (risos). Era 

muito engraçado, porque ele era muito subversivo, ele era conhecido por falar… Eu 

acho que já posso dizer isto sem problema: ele falava com as outras chefias e tinha um 

grande ascendente sobre os outros porque era ele que controlava as finanças, e as 

regiões militares iam-lhe pedindo dinheiro e tal, por telefone, ele ia dizendo umas coisas 

e pelo meio citava Mao Tsé-Tung… (risos) Do outro lado era um silêncio total e dizia 

ele: “Então porquê? Não se pode falar do Presidente Mao?” – dizia ele. Do outro lado, 

nada. Nós ouvíamos a voz do coronel. Também dá um pouco a ideia… 

AFC – Do clima. 

Mesmo no serviço militar estávamos já numa transição. Depois lembro-me de um 

aspecto interessante e que dá bem conta do que é esse período. A certa altura pediram-
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me para fazer um estudo econométrico sobre a evolução das despesas militares. 

Portanto, nós tínhamos um problema muito sério na altura, é que a despesa militar era 

elevadíssima e tinha um peso enorme no orçamento geral do estado e segundo muitas 

pessoas, mesmo dentro das Forças Armadas, aquilo seria incomportável. Portanto, como 

eu estava lá no serviço de administração, encomendaram-me um estudo que se baseava 

em técnicas de previsão econométrica, para saber qual iria ser a evolução das despesas 

militares, porque no fundo o que era preciso provar é que iam ser incomportáveis, não 

é?, mas eu prudentemente fiz aquilo com vários cenários, utilizei lá uma técnica da 

regressão, aquilo não tinha nada de especial, mas os pressupostos é que se alteravam. 

Portanto, havia uma hipótese pessimista, uma intermédia, optimista, com mais ou 

menos inflação. Aquilo de qualquer maneira projectava despesas militares realmente 

elevadíssimas, e era real, era um problema sério que nós tínhamos. Bem, eu lembro-me 

que entreguei o estudo, lembro-me que aquilo era em grandes papéis, papel milimétrico, 

com as curvas, várias cores e tal e aquilo foi para o Estado-Maior. Quando eu ouvi dizer 

que aquilo tinha ido para o Estado-Maior, pensei: “Isto vai dar asneira, vai ser perigoso, 

há aqui qualquer coisa que vai acontecer”, e passado algum tempo sou chamado. O 

Capitão, era o que tratava directamente comigo, diz-me: “Então oh Pinto, estive aqui 

com os responsáveis do Estado-Maior…”, e aí eu pensei: “Pronto, é agora. Isto vai 

correr mesmo mal!”. Também nomeou as pessoas, de resto, algumas depois tornaram-se 

importantes depois da Revolução. “Mas estiveram a ler o trabalho, gostaram muito e 

portanto querem-lhe dar os parabéns e acham que você agora devia aprofundar isto e 

tal”. Fiquei muito espantado, lá fui fazer mais uns cálculos… Mas isto dá bem a ideia de 

como no próprio Estado-Maior havia já uma grande preocupação, estávamos aí, talvez 

em 71, 72. Portanto, saí depois do serviço militar em 73. Entretanto, bom, continuei 

ligado ao ISCTE a ao GIS. 

AFC – Nessa altura qual é que é o clima intelectual do GIS? Há jovens, há a geração 

mais antiga do Adérito Sedas Nunes… As referências intelectuais, sociológicas. Como é 

que era isso? 

Bem, o Adérito Sedas Nunes, de facto, é um personagem de excepcional importância 

nessa altura. É um homem muito capaz, com uma formação, enquanto economista, 
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forte. Em sociologia também. Esteve ligado a uma fase do Corporativismo e foi mesmo 

dos ideólogos mais brilhantes do Corporativismo, também muito conhecedor da 

doutrina social da igreja, uma vez que ele estava muito ligado aos movimentos 

católicos, mas é de facto um excelente professor, e sobretudo, um excelente 

coordenador de equipas, como eu acho que nunca mais encontrei. Ele, com um grupo de 

gente um pouco mais velha que eu, outros da minha idade (eu seria dos mais jovens) 

realmente conseguiu criar uma equipa que trabalhava muito e começou a ter que 

produzir muitos elementos de estudo para os alunos, muito bem estruturados, muito 

bem trabalhados, com introduções feitas por nós, muito discutidas. O trabalho em 

equipa era uma coisa constante. Quase todos os dias havia actividades de trabalho 

conjunto. Portanto, foi um período intenso para mim e em que trocávamos um pouco as 

nossas formações de base. Eu lembro-me, por exemplo, que à noite fiz cursos de 

Estatística para os meus colegas de Direito e de Letras, que era o que eu sabia e eles não 

sabiam. Portanto, à noite eu lá fazia uns cursos de Estatística. Estudei muitas vezes com 

o João Ferreira de Almeida e com as respectivas mulheres, curiosamente, também. À 

noite a estudar Estatística. Elas também precisavam em qualquer coisa. Portanto, era um 

período de facto muito especial. Para mim foi um período muito intenso… 

MDG – Antes de Abril de 74? 

Sim, decorre entre princípios de 70, talvez. Meados de 70 até 74. Pela minha parte, 

porque eu depois regresso ao Porto. Vieram-me convidar para voltar ao Porto e eu fui, 

mas esse período é excepcional, é de uma riqueza excepcional. Portanto, não só 

preparávamos as aulas, os materiais, como tínhamos que os discutir, tínhamos que 

escrever, que era uma exigência do Adérito Sedas Nunes e começámos a publicar 

artigos na Análise Social, que era realmente uma revista fundamental, que eu conhecia 

ainda enquanto estudante de economia, mas que era uma revista, para os economistas, 

pelo menos do Porto, marginal. Não era ainda uma revista considerada. Portanto, eu 

comecei a escrever coisas numa área também mais distinta da Contabilidade do que a 

própria sociologia, mesmo porque - aqui entra outra vez a namorada - como eu através 

dela tinha contacto com as Linguísticas, que estavam num período de grande 

transformação (ela tinha excelentes professores na Faculdade de Letras de Lisboa. O 
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Lindley Cintra, nomeadamente) estavam muito actualizados nas áreas das Linguísticas e 

toda a corrente estruturalista estava a desabrochar na altura. Eu também acabei por 

começar a estudar coisas da Linguística e gostava muito e os primeiros textos com o 

João Ferreira de Almeida são uma articulação entre as questões epistemológicas e a 

dimensão linguística dos textos das ciências sociais. Bom, e também digo isto para dizer 

o quê? Para dizer que o Adérito Sedas Nunes tinha também uma capacidade para abrir e 

encaixar coisas que não tinham directa aplicação às aulas, excepcional. Lembro-me 

perfeitamente quando ele me chamou para ver o que é que eu estava a estudar, como é 

que eu queria orientar o trabalho dali para a frente, e eu levei-lhe um papel onde tinha 

umas coisas e “Olha, agora quero ir ver umas correntes epistemológicas, a linguística, 

depois há aqui um estruturalismo linguista que me interessa”, depois aquilo que já era a 

pragmática linguística que estava a começar a aparecer. Mas eu estava um bocadinho 

inibido, mas ele: “Continua, avança, é isso mesmo”. Portanto, quer dizer, não era fácil. 

Naquele quadro em que era preciso ser um bocadinho pragmático para responder à 

procura do ensino, ele dava realmente abertura, e acompanhava mesmo o trabalho que 

os outros faziam. Aí começo a entrar em contacto com as grandes obras dessa época, 

que são os primeiros estudos sobre a estrutura social portuguesa que estão a ser feitos, 

nessa altura, por outros colegas. Eu e o João estávamos mais concentrados nas questões 

de epistemologia e metodologia que me acompanharam, acho eu, até hoje e acho que 

tempo de mais. Não consigo libertar-me das questões da metodologia, talvez tenha uma 

explicação, não sei se psicanalítica (risos). É uma certa dificuldade em descolar da 

reflexão metodológica e epistemológica. Enfim, podemos depois falar um bocadinho 

sobre isso. Mas tinha também já a noção de que era preciso privilegiar a pesquisa de 

terreno. Isso acho que foi também uma lição, logo, que o Sedas Nunes nos dava, e o 

estímulo ao estudo sobre as técnicas. As técnicas de recolha de informação para ele não 

eram indiferentes, pelo contrário, isso era uma questão muito importante. É daí que 

também vem o trabalho do Marinús Pires de Lima sobre inquéritos sociológicos, que 

depois acaba por ter muita repercussão em Portugal. Bom, eu acho que esse período, 

para mim, é crucial. Se ele não tivesse existido eu não seria hoje sociólogo, 

seguramente. Porque aí estruturei. Nós fazíamos dias consecutivos de leitura de grandes 

obras de referência. Portanto, o Le Métier de Sociologue, por exemplo, que não é fácil - 
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e não era sobretudo para nós, que tínhamos muita dificuldade, que não tínhamos 

formação naquela área - foi todo escalpelizado, com muito proveito, com muito 

proveito. Ele sabia retirar das formações iniciais que nós tínhamos, realmente, os 

trunfos necessários para depois aquilo render bastante. Eu lembro-me que a Eduarda 

Cruzeiro, por exemplo, tinha estado em França e até tinha assistido a aulas do Bourdieu, 

e tinha algum contacto com o Bourdieu, nos facilitou a descodificação de algumas 

coisas mais pesadas do Le Métier de Sociologue e ela tinha uma formação na área da 

Linguística e … 

AFC – E da Literatura. 

E da Literatura. Tinha tido a possibilidade de estar em França algum tempo e o que 

trazia de conhecimento sobre Bourdieu ajudou-nos imenso a dar alguns saltos. 

Realmente foi um período riquíssimo! Depois líamos O Capital sistematicamente. O 

Capital era conhecido, pelo menos nessa altura, por dar lugar pelo menos a 20 ou 30 

interpretações diferentes (risos). Pelo menos quatro ou cinco havia ali diferentes, no 

próprio GIS. Depois as questões que mais tarde se agudizaram, era saber quem é que 

tinha acesso à verdadeira tradução de O Capital não é? (risos). Esses pormenores já 

contavam um pouco naquela altura, mas sobretudo eu acho que se trabalhava muito. 

Trabalhávamos muitas horas e éramos obrigados a escrever, seleccionar textos, fazer as 

introduções… Isso era muito estimulante.  

AFC – Essa escrita é fundamental e é nessa altura que tu e o João Ferreira de Almeida 

constroem aquilo que vai ser um livro de referência, pouco tempo depois, que é a 

Investigação nas ciências sociais, que é um livro de metodologia e epistemologia que 

muitas gerações, todas até agora, estudam, quando se formam as ciências sociais. Foi 

construído nessa altura não foi? 

Foi. Resulta de dois artigos conjuntos, em que um deles explorava essa ligação entre as 

questões da epistemologia e da semiologia, e o outro era mais sobre as questões 

técnicas, os problemas da causalidade, etc, mas acabou por ser de facto um livro 

marcante. Ainda hoje me surpreende o número de edições que tem. Agora, apesar de 
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tudo, já não se vende propriamente, mas fizeram-se muitas edições e realmente eu acho 

que se marcaram também, não sei se demasiado, muitas gerações seguidas. 

HB - Eu tenho uma curiosidade por um ponto de contacto com o Brasil dessa geração. 

O Gurvitch apareceu, desapareceu, tem alguma ligação com essa primeira investida em 

formalização, metodologia e… 

Acho que não teve eficácia, digamos, nas formações. Talvez por ser uma abordagem 

que se pretendia sistemática, muito eclética, não deu os contributos, nomeadamente para 

a pesquisa empírica, que nós precisávamos também. Portanto, eu acho que se perdeu 

bastante. Acabou por não ter a repercussão… O Tratado, organizado por ele, esse era 

usado, agora os livros mais pesados, nomeadamente o La Vocation Actuelle de la 

Sociologie deixou de ter importância. Começaram a emergir o Bourdieu - bastante, cá - 

muito o Castells, primeira geração, e para quem vinha de economia, que é o meu caso, 

muito os latino-americanos ligados à economia e sociologia do desenvolvimento: 

Fernando Henrique Cardoso, por exemplo, que eu li, e o Celso Furtado, o Faletto… toda 

essa linha. Para mim foi muito importante, mas talvez por vir da economia. Eu e talvez 

um outro colega, o Zé Manuel Rolo que também vinha de economia, também andou um 

pouco por esse lado da sociologia.  

MDG – Foi por essa altura, este livro foi publicado em 75, 76, e em 76 tu regressaste ao 

Porto e isso marca de algum modo também aqui uma transição que está associada à 

criação das ciências sociais na Faculdade de Economia do Porto. Que significado é que 

isso teve, nomeadamente na própria universidade? Queres falar um pouco disso? 

AFC – Deixa-me dizer, que é também a mudança de época, não é? Para a democracia e 

para as dinâmicas sociais dessa época. 

Claro. Isso aí foi uma opção que também passa por componentes pessoais, quer dizer, 

um certo regresso ao Porto de algum modo era satisfatório. A minha mulher também é 

de Braga, tinha acabado o curso dela aqui também… É um momento em que temos de 

tomar algumas decisões, mas também, em princípio, eu ficaria aqui se não tivesse sido 

contactado pela nova direcção da Faculdade de economia, depois do 25 de Abril, que 
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me veio cá convidar para ir. Portanto, foi feita uma ponderação, tinha a oportunidade de 

ir trabalhar para o grupo de ciências sociais na Faculdade de economia, que era dirigido 

por um homem, um historiador muito respeitado em Portugal, historiador de economia, 

que nunca tinha tido a possibilidade de estar numa universidade, só depois do 25 de 

Abril, que é Armando Castro. E portanto, a ideia é ir trabalhar para uma equipa dirigida 

por Armando Castro e lá fomos, onde passámos a ter uma equipa de Introdução às 

ciências sociais, mais uma vez, que dava a iniciação aos problemas da epistemologia, 

metodologia, a alunos de economia. Esse período é um período de grande efervescência. 

Há aí uma descontinuidade evidente entre o período anterior e esse. Aí, nesses primeiros 

anos, o trabalho era feito de outra maneira, quer dizer, já não tinha a equipa a trabalhar 

regularmente. Havia muito mais coisas para fazer. Aí a dispersão pelas actividades 

políticas, movimentos cívicos é tão grande que, de facto, aqueles primeiros anos depois 

do 25 de Abril não são de grande avanço ou sedimentação, a não ser porque, entretanto, 

se colocou a necessidade de fazer o doutoramento e eu, que mantinha uma ligação com 

o João Ferreira de Almeida, comecei a equacionar com ele essa questão. A minha ideia 

era trabalhar em áreas ligadas ao simbólico. Tinha entretanto escrito alguma coisa sobre 

isso. O livro sobre Ideologias – Inventário Crítico de um Conceito, anda à volta, mais 

uma vez, da linguística e das questões do simbólico. Portanto, imaginava que fosse 

fazer um doutoramento nessa área. Acontece que o João Ferreira de Almeida estava 

envolvido noutro tipo de tarefas a estudar muito a questão agrária e havia algum 

financiamento para esse tipo de estudos, e portanto, lá me convenceu a fazermos um 

estudo numa colectividade local próximo do Porto, em Penafiel, concelho de Penafiel, 

para estudar as questões do arrendamento rural. Era um problema que não estava 

esclarecido: Por que é que havia em Portugal tanto arrendamento rural? Isto é, terra feita 

por pequenos agricultores em regime de arrendamento, não em terra própria, mas em 

terra arrendada. No Brasil talvez não tivesse o mesmo significado que tem cá, mas a 

verdade é que em Portugal havia taxas de incidência de arrendamento rural muito 

elevadas, muito superiores às das médias europeias. Onde, no resto da Europa, estava 

em extinção essa figura, cá tinha muito peso, sobretudo no Norte, e o concelho que, pela 

nossa análise exploratória, se revelava como representativo era Penafiel. Tratava-se 

depois de escolher uma freguesia. Depois, por razões práticas escolhemos uma delas, 
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Fonte Arcada, onde fizemos um estudo que durou uns três anos, com um inquérito 

exaustivo, entrevistas, observação directa. 

MDG – Precisamente a tua passagem, digamos, para uma pesquisa empírica, para uma 

pesquisa no terreno. 

Sim, sim. Exatamente. 

MDG – Isso teve também um significado especial? 

Muito, muito. Quer dizer, a particularidade desse estudo ser feito em conjunto com o 

João Ferreira da Almeida… Portanto, nós tínhamos que fazer uma recolha de 

informação conjunta e depois fazer um tratamento diferenciado, porque tínhamos, no 

fundo, que fazer duas teses. Tínhamos cada um que apresentar a nossa tese e portanto, a 

informação de base é a mesma e depois os tratamentos analíticos são diferentes. Eu aí 

consegui recuperar as dimensões simbólico-ideológicas, não só, mas sobretudo essas, e 

o João mais a questão da estrutura de classes, da demografia. São esses os dois trabalhos 

que também acho que tiveram alguma repercussão na sociologia portuguesa.  

HB – Foi uma volta simbólica a S. João da Madeira?  

Ah…não muito, não muito. Apesar de tudo, não muito. Eu não tinha a noção de S. João 

da Madeira, do pequeno agricultor rendeiro. Não, não era bem essa a figura. Eu vivia no 

mundo rural, mas não me pareceu. Talvez também não tivesse a percepção nítida do que 

acontecia, mas a outra S. João da Madeira era realmente industrial. Aquela com que eu 

contactava quando ia à fábrica, o que o meu pai contava, era tudo industrial. Eu aí vi 

verdadeiros operários, aí, na fundição, que era uma coisa impressionante. 

MDG - Voltando ao teu trabalho de doutoramento, este trabalho que fizeste com o João 

correspondeu precisamente à tua tese de doutoramento. Foi o primeiro doutoramento em 

Portugal. Isso é um acontecimento importante. Em 1983 nós tivemos o primeiro 

doutoramento em sociologia em Portugal e no ISCTE. Queres-nos falar também do que 

é esse marco? 
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É um período que é revelador das dificuldades da construção de um novo campo 

científico. Não havia, digamos, grupo disciplinar na estrutura da universidade 

portuguesa que acolhesse um doutoramento nessa área. Não havia sociologia, portanto, 

também não havia área em que nós nos pudéssemos doutorar. Isso foi um problema 

sério. Eu tinha ligações ao ISCTE e portanto, acabei por ser, na altura, proposto como 

doutorando aqui no ISCTE. O processo era diferente do que é hoje, mas portanto, eu fui 

aceite pelo ISCTE para doutoramento. O problema é que não se sabia se o ISCTE podia 

dar doutoramento porque não havia especialidade. Então foi preciso, primeiro, a nível 

ministerial, criar um grupo disciplinar de sociologia onde eu me pudesse inscrever, para 

depois fazer a prova. Isso foi conseguido com muita dificuldade e até me lembro que 

isso me foi comunicado por um alto funcionário do ministério dizendo-me que estava 

com muita sorte porque tinha sido autorizado. Finalmente, depois de muitos episódios, 

tinha sido despachado. O processo de criação do grupo disciplinar, julgo que por um 

secretário de estado e ele atribuía isso à vinda do Papa em Portugal (risos). “Você 

beneficiou, com certeza, da vinda do papa”. Isso arrastava-se há imenso tempo. Não me 

esqueço disso, porque regressando um bocadinho atrás… Cheguei a falar do acidente 

quando fomos, eu e a minha actual mulher, atropelados aqui perto e ficámos muito mal 

tratados. Sabemos que foi uma senhora que nos atropelou e que ia a uma grande 

velocidade porque deixou uma marca imensa de pneus no asfalto. Nunca apareceu. Diz-

se que telefonou para o hospital para saber se algum de nós tinha morrido, o que é já 

uma prova de alguma atenção de se registrar(risos). Disseram que não e ela nunca mais 

apareceu. Depois pôs-se o problema das indemnizações, se havia lugar a indemnização, 

porque ela tinha responsabilidade criminal, além da responsabilidade civil objectiva. Foi 

amnistiada porque veio o papa a Portugal, a Fátima. Foi uma primeira vinda do papa 

que, neste caso, me prejudicou (risos). A outra foi benéfica. Portanto, a partir dessa 

altura foi possível fazer o concurso aqui. Depois entrou um outro conjunto de 

dificuldades que já não tem a ver com a existência do grupo disciplinar, mas com uma 

questão de poder das instituições. Percebe-se que esse é um momento importante na 

vida do ISCTE. O ISCTE consegue fazer o primeiro doutoramento em sociologia, ou 

não consegue. Já existe o grupo disciplinar em abstracto, trata-se de saber se uma 

instituição como o ISCTE, que tinha uma vida institucional difícil, não estava integrada 
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em nenhuma universidade, como de resto ainda não está hoje, se podia ou não atribuir o 

grau universitário entretanto criado na área disciplinar em causa, e portanto, houve aí 

depois um problema, outro problema. Quer dizer que eu terminei o trabalho em 1981 e 

só pude defendê-lo em 1983. Esses dois anos são de complicações burocráticas que têm 

que ver com a primeira fase de estabilização de um campo científico novo em Portugal. 

E aí acho que há uma guerra que já passa pelas instituições dentro da universidade 

portuguesa: o ISCTE a querer afirmar-se e escolas alternativas a não quererem que isso 

acontecesse, porque se percebia que depois do primeiro, viriam muitos a seguir e foi o 

que aconteceu. Isso foi feito à custa da impugnação de júris, substituição de membros 

de júri, até à última hora eu receber a informação de que se calhar não ia haver prova, 

em vésperas da defesa, porque alguém se tinha retirado do júri à última da hora, e eu a 

ter que dizer: “Se calhar por sorte, há pessoas a mais no júri, portanto, vamos avançar”, 

“Ah não sei se será prudente…”. “Olhe, vamos arriscar!” e foi o que eu fiz e enfim… 

Teve alguns episódios dolorosos essa prova, mas a verdade é que fiz e a partir daí 

começaram os doutoramentos em sociologia na universidade portuguesa. Realmente em 

pouco tempo fizeram-se muitos. 

HB – Voltando um bocadinho atrás, uma curiosidade de brasileira também. Queria 

ouvi-lo um pouco sobre a Revolução dos Cravos. Como é que você viveu isso.  

Eu, como tinha estado muito tempo a fazer o serviço militar, tinha alguma percepção, 

como já sugeri, do que já acontecia no interior da instituição militar. Sabia-se que havia 

movimentações, mas sabia-se também que não eram todas no mesmo sentido, não é? 

Portanto, no dia em que eu soube que a revolução estava na rua, não fiquei nada 

tranquilo nesse dia porque admiti que pudesse ser um golpe de extrema-direita das 

Forças Armadas, que também existia e tinha força. Portanto, os primeiros dias são ainda 

de alguma prudência, algum receio que a coisa corresse mal e depois… a festa que foi 

para toda a gente durante muito tempo e também olhando agora para o interior das 

instituições académicas, nomeadamente, um período de grande convulsão, que eu vivi já 

na Universidade de economia do Porto, onde a convulsão foi muito forte até chegar a 

uma certa estabilização. Esse período é um período muito rico, muito rico, mas em que, 

como eu também sugeri há pouco, não é fácil fazer coisas estruturadas, não é? É um 
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período de recusa de muita coisa, de experimentação, às vezes, um pouco superficial, 

nomeadamente, nas áreas da economia. Novas disciplinas, currículos tradicionais 

completamente postos de lado, umas áreas disciplinares, sobretudo as matemáticas, um 

pouco sobre pressão… Portanto, aquilo depois acaba por estabilizar ao fim de três anos, 

mas não há um período de estruturação científica forte. Agora, do ponto de vista 

político, e de modernização institucional e democratização institucional, isso acho que é 

muito importante, mesmo no mundo académico. Esse é um período, a seguir ao inicial, 

de muita estruração, de libertação, muito importante para mim, pessoalmente, sem 

dúvida, e para a instituição que eu conheci e acompanhei melhor - a Faculdade de 

Economia - que era uma instituição muito conservadora e que abriu realmente e que 

experimentou. Eu, por exemplo, não me lembro de ter visto tantos conferencistas 

ilustres, vindos de todo o mundo, como nessa altura. A Portugal vinha tudo, quer dizer, 

eu lá vi algumas figuras que pensei que nunca ia ver na minha vida ao vivo. Por ali 

passavam, faziam pequenos cursos. Tinha colegas latino-americanos com experiências 

muito ricas, muito espontaneismo, como é óbvio, e experimentalismo, às vezes não 

muito fundamentado, mas realmente aquilo permitiu mudar muito as instituições. Nós 

hoje não temos muito a noção, enfim, do que é a democratização da instituição porque 

já a vivemos com grande naturalidade hoje, mas na altura a transição tinha de ser feita, 

também, com alguma dureza, digamos assim, senão aquilo não mexia. Talvez tenha 

havido, hoje toda a gente reconhece, excessos, mas também não vejo que se pudesse 

fazer de maneira muito diferente. Com toda a franqueza, acho que toda aquela explosão 

num país com o nosso era inevitável, quer dizer, não se tem muito a noção do que é, 

como foi o meu caso, viver 28 anos sem democracia. Eu realmente acho que até ao 25 

de Abril era, quando muito, meio cidadão. Tenho uma noção clara de uma série de 

limitações que me impunha a mim mesmo. Até já como sociólogo, o próprio refúgio nas 

questões epistemológicas e metodológicas também passa por aí, quer dizer, quando nós 

sabíamos que não podíamos ir muito além noutras áreas. Há aí uma contenção, e isso 

aflige-me um bocado, a posteriori percebe-se que éramos todos muito auto-contidos, 

não é? Eu era como estudante, como militante cultural. Era cine-clubista. Não se faz 

ideia a dificuldade que era ser cine-clubista e assistir à projecção de alguns filmes com 

medo que entrasse a polícia, quer dizer, hoje é absurdo. No entanto aquilo marcava-nos 
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muito, condicionava-nos imenso. Estar com medo de assistir a um espectáculo numa 

faculdade com o Zeca Afonso, porque a seguir ia entrar a polícia e tinha que estar gente 

à porta para ver se vinha a polícia e…, e sentir a humilhação que era para nós e também 

para o Zeca Afonso, receber um dinheiro que nós púnhamos num pratinho que circulava 

entre nós, quer dizer… é, é realmente qualquer coisa de muito, muito estranho. Mas nós 

íamos fazendo… íamo-nos auto-mutilando de facto, que era uma maneira de sobreviver. 

Eu lembro-me que eu fiz, não sei como, porque tinha um pouco essa tendência para 

fazer muitas coisas ao mesmo tempo, e portanto, tornei-me, uma coisa também muito 

estranha, tornei-me entre os 18 e os 22 anos crítico musical de Jazz (risos). Tinha um 

programa no Rádio Clube Português que até era uma estação com alguma importância, 

enquanto era aluno, e ainda quando era assistente de contabilidade fazia esse programa 

porque militava na Juventude Musical Portuguesa. Depois tive um professor no liceu 

que era um grande conhecedor de Jazz e passei a ser eu também um amante do Jazz. 

Convenci o professor, que às vezes não tinha paciência para me aturar, mas eu era 

teimoso e eu dizia-lhe: “Vamos criar uma secção de uma juventude musical!” - e ele 

dizia: “Como é que é possível?”. Uma juventude musical é uma instituição muito 

pesada… mas lá se consegue, lá fizemos uns estatutos e formámos a secção de Jazz da 

Juventude Musical Portuguesa. Tínhamos uma cave com luz vermelha num palacete, 

coisa estranhíssima, nunca se percebeu muito bem como é que aquilo foi possível. São 

aqueles milagres que acontecem, também em ditadura. Depois fazia o programa 

radiofónico que preparava normalmente numa aula que eu não aguentava. Nunca gostei 

muito de Direito e tinha uma aula de Direito Fiscal. Durante um ano lembro-me que 

tinha, antes de ir gravar, tinha uma aula de Direito Fiscal e então normalmente eu 

atrasava o texto do programa, levava o disco, punha o disco lá e durante a aula ia 

tirando os nomes das músicas, os intérpretes e lá ia fazendo o programa e acabava a aula 

e ia gravar para o Rádio Clube Português, mas a gravação não era em directo. Tinha 

muitas vezes um personagem que circulava no estúdio a ver o que é que se dizia e eu 

nunca mais me esqueço que o realizador do programa, de vez em quando, fazia uns 

sinais com as sobrancelhas a dizer… No Jazz tem de se falar um pouco das questões do 

racismo e da negritude, aquelas coisas, e ele de vez em quando, achava que aquilo 

estava… (risos) a deslizar, e então fazia-me uns gestos. Então, mas eu já tinha aquilo 
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escrito, não saía do texto, mas ele muitas vezes começava: “Você tem de ter cuidado 

com isso!”, portanto… a falarmos de música, a falarmos de música… Isso também dá 

ideia das dificuldades que havia. Portanto, o período posterior a 1974 é para todos os 

efeitos um período glorioso, para quem achava que não tinha propriamente existido a 

100% antes, não é? 

AFC – Diz-me uma coisa, e para retomar uma ligação entre isso e o que estávamos a 

falar do doutoramento. O “partir para o terreno” é também estudar uma sociedade em 

transformação, ou não?  

Sim, sim.  

AFC – Naquela época, no pós-25 de Abril, isso fazia parte das preocupações, da 

concepção do que iam fazer? 

Eu acho que nós tínhamos inicialmente um objectivo relativamente restrito que era 

estudar a economia camponesa local e a importância do arrendamento nessa economia. 

Quando fomos contactando com o terreno fomo-nos apercebendo que havia ali já uma 

grande mudança que decorria de uma grande parte dos adultos jovens já exercer a sua 

actividade profissional fora de Fonte Arcada. Fonte Arcada é a 30 km do Porto, na 

altura a ligação fazia-se sobretudo por comboio, a linha do Douro, e uma grande parte 

desses jovens adultos, homens sobretudo, já exercia actividade no Grande Porto, 

deslocando-se em ligação pendular, por comboio sobretudo, transportando para a 

colectividade marcas urbanas muito fortes já. Como era simultaneamente esse um 

período ainda de democratização da sociedade portuguesa. Estávamos em 1977, o poder 

local democrático estava a dar os primeiros passos e a produzir os primeiros resultados 

positivos, muito positivos para as populações. Também é um dado que convém não 

esquecer o que foram as mudanças pós-25 de Abril para as populações. As pequenas 

mudanças que se fizeram, por exemplo, abrir caminhos dentro da colectividade graças 

ao apoio do Regimento de Engenharia, por exemplo, foi uma coisa de uma enorme 

importância. As pessoas estavam fechadas nos seus lugares. Embora muito próximos 

fisicamente, tinham dificuldade em deslocar-se e em poucos meses fizeram-se vários 

quilómetros, quase duas dezenas de quilómetros no interior da freguesia, o que mudou 
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tudo. Começaram as primeiras experiências do saneamento básico, aquelas coisas muito 

básicas que as populações em Portugal não tinham, mesmo a 30 km do Porto. Portanto, 

esse é um período muito intenso, de vida democrática muito intensa, também muito 

politizada, ou seja, havia uma clara ascensão ali das forças mais à esquerda, numa 

região que era considerada conservadora. Nós fomos descobrir – sobretudo por pressão 

desse grupo que se deslocava todos os dias para o Grande Porto, que eram já operários 

assalariados dos serviços que mantinham ainda alguma ligação à terra, chamavam-se os 

agricultores a tempo parcial ou operários camponeses, mas que são claramente uma 

força, um grupo que é extremamente importante na transformação da vida da 

colectividade a todos os seus níveis, nomeadamente ao nível ideológico, político-

ideológico, eles são claramente os novos fazedores de opinião, e portanto, dentro das 

famílias, eles exercem uma influência muito grande, e em pouco tempo as votações à 

esquerda crescem muito em toda aquela área – nós, ao longo do estudo, fomos 

descobrindo até algumas regularidades interessantes, como por exemplo, em toda a 

linha do Douro se chegava à conclusão de que havia uma forte correlação entre a 

votação mais à esquerda e a proximidade em relação à linha de comboio. Todas as 

colectividades que estavam próximas do comboio tinham muitos migrantes pendulares e 

as votações de esquerda subiam. É uma regularidade interessantíssima. Foi um período 

de grandes mudanças também dentro da colectividade. Apesar de tudo, quando de lá 

saímos, ainda se podia dizer que havia ali uma economia camponesa, embora em 

declínio, mas ainda se conheciam muitas famílias que estavam ligadas ao campo, num 

regime de agricultura de subsistência ou, pelo menos, com níveis de produtividade 

muito baixos. Nunca houve modernização da agricultura camponesa em Portugal, muito 

menos ali. Agora posso dar um salto porque 30 anos depois fomos fazer a revisitação 

daquela freguesia - é o que eu estou a fazer agora com o João e com mais uma equipa de 

jovens sociólogos - fomos revisitar Fonte Arcada e a mudança é enorme, quer dizer, a 

agricultura camponesa agora é mesmo residual. Nós conhecemos as famílias, aliás, 

reduzidas a um, dois elementos, que ainda podemos considerar como estando associadas 

à agricultura camponesa, mas de facto o resto… A paisagem verde ainda lá está, agora 

já com mais habitação. Uma parte do terreno que antes estava bloqueado era, digamos, 

terreno agrícola, que não se construía, e agora já há alguns lotes de terreno, casas novas. 
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Portanto, a colectividade é muito diferente daquela que foi há 30 anos. Tudo mudou, 

digamos, as marcas urbanas são fortíssimas. O peso da casa e o individualismo urbano 

está lá, sendo que há algumas modificações. A casa não é o pequeno apartamento, é a 

casa com o pequeno quintal, muito próximo dos caminhos da freguesia, próximo 

visualmente do verde, mas as pessoas têm já muito pouco a ver com o mundo 

camponês, embora permaneça sempre ali qualquer coisa. Esse é um dos mistérios. Por 

que é que não trabalhando na agricultura, dizendo que já ninguém trabalha na 

agricultura, as pessoas apesar de tudo ainda têm referências e toda a sua hexis corporal 

ainda tem muito a ver com o mundo camponês? Depois, estão muito presos ao lugar, 

que é também um dos aspectos intrigantes. Numa comunidade onde todos circulam, 

todos regressam e querem estar, e o aspecto mais impressionante, para nós é de que as 

migrações, até agora pendulares, passaram a ser de um raio muito mais alargado. 

Portanto, há muita gente a trabalhar na construção civil e até nem sequer têm destinos 

permanentes, vão mudando. Alguns já trabalham em Espanha. No entanto, fazem todos 

um esforço enorme para, ou ao fim do dia, ou ao fim-de-semana, estarem ali. Num 

espaço que, como eles dizem, não tem nada para mostrar. Daí a surpresa. “Já era 

estranho que tivessem estudado há 30 anos, agora irem repetir o estudo? Porquê?” É 

uma pergunta que nos fazem sempre. Nós tínhamos de ter respostas. Porque realmente é 

um bocadinho estranho. “O que é que esta gente anda aqui…ainda por cima os 

mesmos?” Há dois que são os mesmos (risos). 

MDG – 30 anos depois… 

30 anos depois, lá vamos nós. “Qual é que é o interesse disto?”, “Não há nada para 

mostrar” - dizem eles. Depois aparecem naquele filme que nós fizemos umas coisas 

desconcertantes porque a certa altura há um autóctone que diz: “Ah, eu vi aqui num 

jornal que só passa na internet, vi que se diz que em Fonte Arcada há ouro! Então, 

talvez essa seja uma razão, como aqui há ouro as pessoas vêm cá ver se descobrem”. 

Nós não temos nada a ver com o ouro nem… Agora, queríamos ver o que realmente 

mudou. Mudou evidentemente muita coisa, e planos essenciais, como por exemplo, a 

educação, claro que mudou. Nós tínhamos percentagens de analfabetismo literal 

elevadíssimos há 30 anos, portanto, eu agora não quero estar a dizer números, posso-me 
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enganar, mas baixou para um quinto. Hoje temos os valores médios do país, à volta dos 

8%, anda ali à volta dos 8%. O problema é que, descobrimos agora, é que a grande 

maioria, mesmo dos jovens das novas gerações, fazem apenas a escolaridade 

obrigatória. Têm muita dificuldade em avançar para patamares mais elevados. Porquê? 

Porque há uma grande atracção do mercado de trabalho local e na construção civil, hoje, 

que tem empresas subcontratadas ali da região, que vai recrutando pessoas. Como os 

níveis de rendimento familiar são baixos porque as gerações anteriores são pouco 

qualificadas, portanto, toda a gente tem níveis de qualificação baixos. E com 

qualificações baixas, orçamentos curtos, com níveis de consumo fortes - toda a gente 

tem os electrodomésticos todos, e alguns sofisticados, e há muitas famílias que têm dois 

automóveis - há aqui uma pressão para o consumo muito grande e níveis salariais 

médios-baixos, e portanto, uma grande pressão para que os jovens cedo comecem a 

contribuir para o orçamento familiar. Portanto, a pressão para, pelo menos, agarrarem a 

construção civil é muito forte. As contas, e tenho-as seguras, apontam para que 60% dos 

jovens entre os 15 e os 29 anos, trabalhem na construção civil. É muita coisa. Têm a 

escolaridade obrigatória, nove anos de escolaridade. Agora, estão presos numa 

engrenagem que dificilmente os vai retirar para níveis de escolaridade mais elevados, 

não é? Portanto, acabam ali a sua escolarização, embora alguns digam que talvez ainda 

consigam voltar à escola, mas depois os horários, as distâncias que têm de percorrer, 

acabam por lhes dificultar a vida. Com uma mudança significativa, 30 anos, apesar de 

tudo, mantém-se alguma subalternidade do território em relação ao espaço urbano 

adjacente. A subalternidade há 30 anos era outra. Não deixa de haver alguma 

subalternidade, com alguns efeitos agora novos, que é a procura de segunda 

residência… urbanistas que vão lá e têm a sua segunda residência. Alguns que até já 

saem da cidade e vão para lá viver, portanto, também há esse lado. Mas, para nós, 

enfim, é um bocadinho mais preocupante. É essa mudança que, de facto, não significa 

saída, superação de algumas limitações. Portanto, como nós todos temos aquela 

tendência de que a educação acaba por ser um pouco a salvação, não é? Mas aqui isso é 

capaz de não correr bem por um conjunto de circunstâncias que recuperam ainda 

algumas características da economia camponesa como, por exemplo, o familismo, quer 

dizer, a definição de estratégias individuais que são muito condicionadas pelas 
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necessidades da família como um todo. Tal como a agricultura camponesa que, antes de 

mais, digamos, que queria garantir a subsistência de todos os membros do agregado. 

Agora é a mesma lógica, o que é preciso é que toda a gente do agregado tenha níveis de 

subsistência aceitáveis. Para isso, se calhar, todos temos de contribuir. Tu deixas a 

escola, talvez não seja mau porque vais contribuir para que a família consiga… Isso é 

interessante porque, pelo meio, houve outras grandes alterações, por exemplo, a entrada 

das mulheres no mercado de trabalho. As mulheres que nós víamos há 30 anos estavam 

quase sempre associadas ao espaço doméstico e muitas vezes ao campo, à exploração 

agrícola. Aliás, havia um problema, como ainda hoje há, de auto-classificação; as 

pessoas nunca sabiam muito bem se eram domésticas, se agricultoras, porque 

precisamente há uma sobreposição muito grande. Era difícil até apurar quem eram as 

agricultoras, mas nós estávamos habituados a ver as mulheres associadas à casa e à 

exploração agrícola, muito mais do que os homens, claro.  

HB – E a pesquisa se interessa pelas razões que as pessoas dão para permanecerem? 

Justificam? 

Sim, temos alguns elementos já das entrevistas em profundidade, em que há algumas 

justificações, nomeadamente, a mais óbvia, que é a de que estão ali os amigos, estão ali 

as famílias e as pessoas têm que vir. Agora, nós podemos arriscar uma outra 

interpretação, nomeadamente, em relação àqueles que estão na construção civil e em 

profissões menos qualificadas, sendo jovens: é que nós temos a ideia que eles não 

conseguem sair do círculo de amigos, eles próprios pouco qualificados. Quer dizer, os 

que estão a fazer construção civil em Espanha e estão lá toda a semana, seria de esperar 

que em Espanha aproveitassem o tempo livre para se encontrarem com outros jovens, 

eventualmente espanhóis, que se juntassem nos bares para beberem uns copos, não é? 

Mas o que eles dizem é que, para além de o trabalho ser muito violento e não terem 

muito tempo, energia, para se divertirem, o que eles dizem é que ficam muito 

confinados ao quarto onde estão, ou à camarata onde estão, e vêm a correr para Fonte 

Arcada para estarem com os seus amigos. A minha interpretação é que eles não 

conseguem rentabilizar o seu capital social lá, e serão de algum modo objecto de 

discriminação, digamos, nos grupos de jovens espanhóis, e portanto não conseguem 
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entrar e precipitam-se para virem recuperar um fim-de-semana, em muito poucas horas, 

é preciso que se diga isso, porque além do mais têm de estar a recuperar o sono, não é? 

Fazem aquilo de noite, etc. Portanto, a minha ideia… Não queria estar a forçar uma 

interpretação miserabilista, porque, primeiro, terei alguma tendência para isso e devo 

contraria-la, depois, olhando bem para a informação, para o que lá se passa, aquilo de 

facto não é vivido como uma condenação. Não é vivido como uma condenação. 

Portanto eu acho que é preciso considerar isso, e portanto, não estar logo a dizer que são 

umas vítimas de uma opressão, de que nem eles próprios são conscientes. É capaz de 

haver alguma coisa disso, mas há também alguma consciência do que está a acontecer. 

Eu estou um bocadinho impressionado com os últimos acontecimentos que resultam, no 

fundo, de nós termos levado o filme que fizemos, que foi feito a propósito desta 

experiência. Levámos o filme para as pessoas verem uma versão reduzida porque a 

versão integral inclui muito o nosso próprio trabalho em gabinete, em discussões 

colectivas, etc. Foi retirada essa parte, e foi sobretudo a parte documental, de 

comentários sobre a freguesia, embora apareçam algumas pessoas ligadas à pesquisa, eu 

próprio (que iniciei aí a minha vida de actor (risos) que está a ser continuada aqui 

(risos)). Portanto, eu apareço muito com um ar muito solene, sempre a falar sobre Fonte 

Arcada. Sinto-me sempre um bocadinho o Woody Allen, sempre com aquelas coisas um 

bocadinho obsessivas dele que nunca está contente com ele próprio. É um bocado o meu 

caso. Num projecto assim… uma imagem de sociólogo um bocado angustiado, e vou 

fazendo como o Woody Allen uma espécie de diálogo com a câmara e com um bocado 

de medo da câmara. E portanto, ao ouvir-me lá, isso é que me preocupa, é que eu assisti 

à sessão lá – a sala estava cheia, um dia de calor terrível, mas estava cheia - e ao ouvir-

me, colocando-me agora na posição de Fonte Arcadense, ao ouvir um sociólogo, que 

sou eu, no caso, a falar sobre os problemas deles, usando, por exemplo, muito, a 

expressão “trabalho desqualificado”, “desqualificação”, quer dizer, senti-me mal. É 

claro que eu não podia pensar em tudo, nomeadamente, na recepção que ia ter dos Fonte 

Arcadenses. Levanta um problema: provavelmente eu estava mais preocupado com a 

recepção no campo académico do que com a recepção dos próprios observados. É claro 

que eu estou preocupado com o receptor sociólogo em usar uma linguagem mais 

adequada, até porque um sociólogo não ficará nada preocupado com o facto de se usar a 
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palavra desqualificação, desqualificação escolar, pouca qualificação escolar. Agora, 

para um Fonte Arcadense não é a mesma coisa. Portanto, eu ao ver o filme estava um 

bocadinho embatucado, estive um bocadinho deprimido ao ver aquilo, sendo que as 

pessoas reagiram muito bem, parece, no fim. Muitos aplausos, algumas perguntas, um 

grande agradecimento por parte de uma jovem que, aliás, entra no filme, e que aliás tem 

uma posição muito rebelde em relação ao filme… A vida dá muitas voltas e essa jovem 

que aparece no filme com uma atitude muito combativa dizendo que “aqui não se faz 

nada, eu quero é sair”, entretanto teve um problema oncológico e aparece agora a 

assistir ao filme sem cabelo e é ela que toma a palavra da sessão para agradecer e 

homenagear as pessoas. Bem… por isso eu também estava deprimido, mas mais porque 

tive a noção de que não controlei totalmente, nem eu, nem o autor do filme, 

possivelmente, todos os efeitos que isto pode ter e a utilização de expressões como essa, 

“desqualificação”, “desqualificado”, de facto, não é a melhor para se falar com as 

pessoas sobre o problema, não é? Portanto, isto levanta agora aqui mais uns problemas 

complicados sobre a relação entre o Cinema e a sociologia. 

AFC – Um dos teus temas favoritos, que é pensar as relações sociais de observação. Ia 

propor que parássemos uns minutos e já retomássemos. 

Pausa 

MDG – Vamos retomar a tua trajectória profissional e académica, agora já com o 

doutoramento e na Faculdade de economia da Universidade do Porto. Podes falar mais 

um pouco do que foi esse percurso, nomeadamente, até às provas de agregação. 

Pois, portanto, eu fui-me encarregando da leccionação na área da Introdução às ciências 

sociais e também disciplinas optativas de sociologia Rural e Urbana, que era uma que se 

dava, e também chegou a haver naquele período de grande indefinição em termos 

curriculares, algumas cadeiras de Teorias Sociológicas, mas com vida curta e portanto, 

na Faculdade de economia, acabei por ter sempre um papel um bocadinho lateral em 

relação ao núcleo duro das disciplinas que lá se leccionavam, o que não impediu que 

continuasse a carreira, mas a partir do momento em que foi criada uma licenciatura em 

sociologia na Faculdade de Letras eu passei a colaborar também na leccionação nessas 
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áreas. Tive de resto uma belíssima experiência aí, desde logo, porque pude acompanhar 

o primeiro curso até ao final, isto é, do primeiro curso, eu dava sempre uma disciplina. 

No primeiro, acho que foi Teorias Sociológicas, e depois fui dar Teoria das Classes e da 

Estratificação, e depois Aprofundamento das Correntes Teóricas, noutra altura, e o 

Seminário, que era no último ano. Fui sempre acompanhando, o que me permitiu, para 

esse conjunto, ver bem como é que se progride ou se pode progredir em sociologia. É 

uma experiência, do ponto de vista pedagógico, muito interessante, com alguns alunos 

que entram num patamar já de grande elaboração, e depois já não avançam muito e 

outros que avançam, mesmo tendo partido já com níveis elevados, e depois os outros, 

que como devem calcular, eram os que mais me entusiasmavam, que eram os que 

entravam por baixo, não é, com algumas dificuldades, e no fim do curso estavam muito 

capazes de fazer sociologia a sério. Portanto, é uma experiência interessante, tanto que 

fui durante alguns anos leccionando também na Faculdade de Letras, sendo que, 

ultimamente, me deixei disso, até por razões que têm a ver com o facto de não querer 

estar a ocupar um posto de trabalho, quando eles já são muito escassos, infelizmente. 

Portanto, agora tenho colaborado com a Faculdade de Letras, mas através do Instituto 

de sociologia, que é uma unidade de investigação associada à Faculdade e onde estão 

sediados os projectos em que agora colaboro, ultimamente. E a minha vida agora vai-se 

fazer bastante mais aí do que até na Faculdade de economia.  

MDG – O que é que achas que mudou no panorama da sociologia no Porto e no país? 

Podes falar de alguma especificidade, algumas diferenças de afinidades relativamente à 

criação da sociologia… 

Pois, eu acho que o curso de sociologia no Porto ainda é jovem, não é? Portanto, tem 

agora talvez um problema de dimensão a resolver. Quer a licenciatura, portanto, 

Departamento de sociologia, quer o Instituto de Sociologia vão ter de se afirmar num 

contexto em que, se calhar, ser pequeno leva ao desaparecimento. Portanto, há uma 

ideia de haver uma associação entre o Instituto de Sociologia e o ISCTE que permita 

mudança de escala, e passar a um Instituto de Laboratório Associado, mas isso é um 

processo lento. O que eu acho é que qualquer Instituto, ou o CIES ou qualquer outro, 

têm uma enorme responsabilidade se tivermos em conta alguma exemplaridade da 
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evolução da sociologia portuguesa. Eu acho que tenho uma visão muito positiva sobre o 

que a sociologia portuguesa fez nestes 30 e tal anos. Talvez seja uma experiência que 

tenha qualquer coisa de original, desde logo porque beneficiou do papel da Associação 

Portuguesa de Sociologia, que é um papel charneira na ligação entre o mundo 

académico e o mundo dos profissionais. Entre os meus entrevistadores estão dois 

personagens, em especial o António Firmino da Costa, que reflectiu muito sobre esta 

questão da ligação entre a sociologia de matriz mais académica e o exercício 

profissional da sociologia, sublinhando que essas duas faces não são oponíveis, pelo 

contrário, são até complementares, e sobretudo, devem-se enriquecer mutuamente. Eu 

acho que é difícil fazer passar este argumento ainda hoje. É difícil a um profissional 

lembrar-lhe que, não obstante todas as dificuldades que tem no exercício quotidiano da 

sua profissão, só ganha em se aproximar da reflexão sociológica. Por outro lado, eu 

acho que há muitos sociólogos mais polarizados pela vida académica, que, não obstante 

algumas declarações formais no sentido de que é bom fazer essa ligação, de facto, se 

retraem um bocadinho quando se trata de cruzar o saber desses dois tipos. Eu acho que 

isso não é solução. Seria muito vantajoso que essa ligação se mantivesse. É uma das 

riquezas da sociologia portuguesa, juntamente com outras, que é nunca ter recuado na 

exigência em termos de reflexão epistemológica, metodológica e teórica. Portanto, eu 

aqui tenho uma visão optimista, provavelmente demasiado optimista sobre todo este 

trajecto, e eu acho que grande parte das vantagens, digamos, comparativas, da 

sociologia portuguesa residem nessa capacidade para articular estes pólos: o pólo da 

reflexividade, o pólo da teorização, o pólo da observação empírica, metódica, e o pólo 

do exercício profissional. Acho que há infelizmente indícios de que algumas das 

condições que ajudaram a construir esse edifício, a alimentá-lo, a enriquecê-lo, estão 

sob pressão. Não tenho a certeza que os próximos anos da sociologia portuguesa sejam 

tão felizes como os anteriores. Não porque as pessoas sejam piores, mas porque as 

condições são diferentes, e portanto, é possível que isso se repercuta no funcionamento 

concreto das instituições através de algum empobrecimento, por isso é que nos sítios 

onde estou, estou sempre a fazer um pouco o papel de advogado do diabo, “Mas isto 

está a ir bem, estamos a produzir muito bem, e em grande quantidade, mas não era mau 

se de vez em quando parássemos para reflectir sobre questões teóricas de fundo…”, 
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porque a pressão para a produção, para obtenção de resultados tem tido grande sucesso 

entre nós, refiro-me concretamente ao trabalho que o CIES faz, que eu acho que é de 

grande qualidade e de grande produtividade também, mas no CIES, como em qualquer 

instituto no mundo, dizem os sociólogos da ciência e lá terão algumas razões, há o risco 

de que o afinamento do paradigma, que permite produzir bem, e em grande quantidade, 

resultados, tenda para o que o Kuhn chama a “normalização paradigmática”. Portanto, 

forçar os travões e dizer “Não, isto tem resultado, mas talvez não fosse pior reflectirmos 

um pouco sobre alternativas teóricas, talvez não fosse mau enfrentarmos algumas 

questões teóricas, no sentido estrito do termo, porque talvez isso nos obrigue a repensar 

um pouco o quadro paradigmático onde nos sentimos bem, onde funcionamos bem, 

onde trabalhamos bem, temos bons resultados”. Aliás, o Kuhn era, nesse aspecto, 

certeiro quando por um lado dizia, que sem paradigma não há produção científica 

regular, portanto é bom que uma disciplina atinja a fase paradigmática porque isso 

permite-lhe produzir, acumular, mas tem o inconveniente de a certa altura substituir o 

problema pelo puzzle. É o caso típico da economia. A economia está há muito tempo 

nesse problema, quer dizer, em vez de constituir problemas, de se desafiar a si mesma 

com novos problemas, está refugiada em modelos que funcionam, muito formais, mas 

funcionam, e portanto, não faz nunca a revisão paradigmática, embarcada no seu 

próprio sucesso, sem pôr em causa alguns pressupostos, e eu acho que isso não pode 

acontecer, não devia acontecer na sociologia. Por isso, o mesmo faço no Instituto de 

sociologia dentro das minhas possibilidades, que é forçar um bocadinho aquilo que é 

menos gratificante, às vezes, que é parar para reflectir sobre questões teóricas, ponto 

final, ou sobre metodologias sociológicas, ponto final. Obrigar as pessoas… É sempre 

um pouco o retorno ao modelo GIS que é tentar que o quotidiano no Instituto seja um 

quotidiano de discussão, de encontros de fins de tarde. Já inventámos para lá uns nomes 

para atrair as pessoas, mas a verdade é que eu acho que as pessoas estão muito 

envolvidas noutras tarefas, nomeadamente de ensino, pressionadas pelos resultados dos 

projectos, por projectos menos exigentes a que às vezes têm de responder porque é 

preciso financiar o Instituto. Portanto, lá, como em qualquer outro Instituto que dependa 

de financiamentos que não são seguros, eu acho que há um perigo, acho que há um risco 

de alguma normalização paradigmática, e portanto, eu acho que se pode contrariar isso 
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introduzindo nas rotinas a discussão. Discussão frontal, de questões, mesmos as mais 

teóricas e que pareçam mais longínquas em relação aos problemas, às encomendas, etc. 

Eu acho que a sociologia portuguesa tem alguns destes riscos. Também me parece que 

podemos piorar a curto prazo a qualidade das nossas formações universitárias, quer no 

primeiro, quer no segundo ciclo. Se essa componente realmente perder qualidade, eu 

acho que todo o círculo virtuoso que tínhamos criado vai ruir. Também estou a ser 

catastrofista, provavelmente, nunca cai totalmente, mas perderá alguma qualidade. Eu 

acho que já se pressentiu um bocadinho neste último congresso que, digamos, aquela 

quantidade de estudantes, muito empenhados, que apareciam e participavam nas 

discussões e que eram já, no meu ponto de vista, o indicador mais claro de que havia 

dinâmica, já não estão tanto, pareceram-me mais ausentes. Não sei se é já uma visão 

enviesada, também já por algum saudosismo. Há sempre esse risco, mas vi menos 

jovens, menos jovens interventivos, pareceu-me. Havia menos gente do que é costume. 

Eu acho que já há nas novas gerações menos alunos interessados em ir aos congressos 

para debater, e se informarem e tal. Parece-me haver algum abrandamento, mas não 

quero estar a tirar conclusões precipitadas. Agora, a formação dos primeiros e segundos 

ciclos é crucial. Se aí se recua, eu acho que vamos deixar de ter boa sociologia a prazo, 

não é? Aí as instituições têm de reflectir muito sobre o que está a acontecer, não é?  

MDG – Tu tens dado colaborações, nomeadamente ao ISCTE, ao nível do segundo 

ciclo e terceiro ciclo. Desde os primeiros mestrados em sociologia, actualmente no 

curso de doutoramento em sociologia, e orientações. 

Sim, orientações muitas. Quer dizer, eu não tenho razões de queixa, agora o que 

pressinto é que nas novas condições da vida universitária começa a ser difícil, por 

exemplo, perder tempo, como antes se perdia tempo. Perder tempo tem inconvenientes, 

mas também tem algumas vantagens no mundo académico, não é? Temo que haja uma 

pressão imposta pelas circunstâncias, não é pelas intenções dos actores, pela pressão das 

circunstâncias no sentido de multiplicar as certificações, não é? E com alguma perda de 

qualidade. Eu acho que isto depois se transmite ao outro lado da pesquisa corrente em 

sociologia, não é? 
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AFC - Estas coisas estão interligadas e tu claro, como acabas de mostrar, um dos traços 

fortes do teu trajecto, é ligar essa vertente de interesse pela pedagogia, pelo 

funcionamento escolar do ensino da sociologia e das ciências sociais com a preocupação 

epistemológica e teórica, e também com o acompanhamento da institucionalização do 

campo da sociologia, com as suas associações, congressos, tu foste Presidente da 

Associação Portuguesa de Sociologia. Podemos passar em revista rapidamente essas 

vertentes? A vertente pedagógica, que é algo que te tem ocupado sempre, vimos há 

pouco, desde o GIS. O livro Propostas para o Ensino das Ciências Sociais é um dos 

teus livros mais conhecidos. A vertente pedagógica do ensino das ciências sociais. Que 

balanço fazes disso hoje? Já começaste a fazer, aliás. 

Pois, esse livro Propostas para o Ensino das Ciências Sociais decorre muito das 

dificuldades que eu enquanto sociólogo tinha, tive sempre, em ensinar as questões 

essenciais da epistemologia e metodologia em ciências sociais e a própria teoria 

sociológica a alunos de economia, não é? Isso é uma reflexão que provavelmente eu não 

faria se estivesse a leccionar normalmente em cursos de sociologia. Portanto, é de facto 

uma questão que me preocupa, que me tem preocupado bastante. Não sei se hoje sinto 

até uma… acho que sim, francamente, alguma frustração porque me parece, pelo menos 

naquele contexto da economia, que as mensagens que eu gostaria de passar não passam. 

Portanto, eu acho que nas licenciaturas em economia e Gestão, mais até na primeira do 

que na segunda, mais até em economia do que em Gestão… 

HB – Mas passa para as ciências sociais? 

Eu espero que nas áreas da sociologia, da antropologia, passem mais facilmente. Agora, 

alunos como os receptores dos cursos de economia, são muito pouco receptivos a essa 

reflexão. Só confunde, na perspectiva deles. Eles são muito condicionados a formalizar, 

se possível matematicamente, o pensamento; em tipificar problemas e aprenderem a 

resolvê-los com eficácia, e portanto, disciplinas nos primeiros anos que obriguem a 

recuar, pôr em causa alguns pressupostos dos modelos, dizer que não há, digamos, 

economia desligada de componentes sociais, estão sempre presentes. O mercado não é 

essa entidade quase natural que eles acham que existe, é muito historicizado, como 
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qualquer outro domínio da realidade. É difícil fazer passar isso, e portanto, eu sinto 

muito nos últimos anos, pouca empatia nas aulas. Aquilo é um bocadinho a mais, é uma 

formação a mais, e isso até terá contribuído para eu ter decidido deixar a vertente do 

ensino massificado destas áreas em economia, porque sempre gostei, confesso, de ter os 

anfiteatros com gente. Ultimamente os anfiteatros não têm ninguém, estão vazios.  

MDG – Sentes diferença entre os primeiros ciclos e os outros ciclos? Sobretudo de um 

público mais da sociologia? 

Sim, sim. Sinto, eu acho que sim. Mas eu temo que esse problema se vá começar a 

colocar também nas próprias licenciaturas em sociologia. Pelo que me dizem os meus 

colegas que já leccionam lá no Porto, na sociologia, o problema é semelhante. Há aqui 

um problema: a reflexividade epistemológica e sociológica não se dá bem com as novas 

gerações, ou melhor as novas gerações não se dão bem…É complicado. 

AFC – Então se me permites, isso permite uma ligação para outra vertente, que é a tua 

investigação substantiva, empírica, que tem vários campos de incidência. O espaço rural 

já vimos, não é? Mas também a escola e os processos educativos. Começa antes do 

ensino superior, mas prolonga-se para o ensino superior onde provavelmente se 

encontram algumas pistas e explicação desta mudança. Há também os teus trabalhos 

sobre a construção civil e todo esse universo operário, também sobre a cultura e as 

políticas culturais. Estes grandes eixos da tua pesquisa. Será que podemos falar um 

pouco neles? Começando precisamente pela área educativa, não é? A escola hoje nas 

suas diferentes dimensões… 

Pois a escola é um problema. Realmente, é uma das minhas obsessões, devo dizer. 

Talvez porque estou casado há 30 e tal anos com uma mulher que não fala noutra coisa 

senão nos problemas da escola.  

AFC – Ela é professora… 

Ela é professora do ensino secundário e de facto eu não me consigo libertar, mesmo que 

queira, não consigo libertar-me dessa questão (risos). Para além de que eu acho que é 

mesmo a questão essencial. A mais importante questão do sistema educativo português 
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tem que ver com os níveis do ensino básico e secundário, e não tanto, a meu ver, com o 

ensino superior. Eu, como cidadão e como sociólogo, dou mais importância ao ensino 

básico e secundário do que ao ensino superior. Portanto, o que eu acho é que há um 

problema fundo com os sistemas educativos contemporâneos, não só em Portugal, mas 

por todo o lado, mas em Portugal com uma especial incidência, porque o sistema 

educativo, como é óbvio, não vive isolado dos contextos sociais mais amplos. Só 

mesmo quem se quiser enganar a si próprio é que pode imaginar que os efeitos da 

estrutura social portuguesa ficam à porta da escola. Não ficam. Claro que eu aceito, 

estou a falar aqui perante o António Firmino da Costa que tem sublinhado muito esta 

tecla, e com razão, aceito que a escola tem uma eficácia própria, e portanto, não 

podemos estar a desculpabilizar tudo o que acontece na instituição escolar pelo facto de 

haver estruturas sociais que perturbam o funcionamento da escola. Agora, eu aí sou 

muito mais insistente na ideia de que há, de facto, projecções da estrutura social 

portuguesa muito fortes sobre a escola, do que estar a sublinhar o que é possível fazer 

para os compensar. O que eu acho é que temos projectados na escola muitos problemas 

que decorrem, em primeiro lugar, das desigualdades sociais que são patentes no caso 

português, como nos países da América-Latina e no Brasil, em particular, e só por 

milagre podiam ser apagados, quer dizer, isto entra por todos os lados. Entra desde logo 

pelo lado dos estudantes. Evidentemente transportam para as escolas quadros culturais 

que não são aqueles que estão ajustados à cultura escolar. Podemos dizer, “Bem, mas a 

cultura escolar também tem de se adaptar”. É verdade, mas isso também tem limites, 

porque a escola também tem que se dirigir a um leque social bastante alargado e 

portanto, essa capacidade para adaptação aos diferentes segmentos tem os seus limites, 

não é? Portanto, não podemos exigir demais, nomeadamente aos professores, que são 

muitas vezes o bode expiatório das dificuldades da questão educativa, não é? Agora, 

temos de fazer alguma coisa com certeza, mas não podemos ignorar o facto de que 

realmente numa sala de aula, hoje, estão alunos que não só têm dificuldades, digamos, 

ao nível dos capitais culturais com que no fundo recebem a mensagem da escola, mas 

têm outros problemas, nomeadamente, podem provir de famílias que nós dizemos 

desestruturadas, podem ter mais contacto com a rua do que propriamente com a escola, 

podem… e tudo isso se traduz por algum desajustamento que eu acho que é mais cívico, 
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digamos assim, prático, pragmático, prático às exigências da escola, do que 

propriamente dificuldades em termos do que nós dizemos, mais restritamente, de capital 

cultural. Não é tanto um problema de divórcio cultural, acho que é um problema de 

desajustamento ao nível do que nos relatórios aparecem como saber-ser, saber-estar. 

Agora isso não é o que é importante, isso é o que é muito importante do meu ponto de 

vista. Enquanto esse patamar não estiver satisfeito, não há possibilidade de 

comunicação na sala de aula como nós achamos que ela deve acontecer, pelo menos 

quando as salas de aulas têm vinte e tal alunos de origens sociais muito diversificadas. 

Aliás, é bom que tenham origens sociais muito diversificadas, mas se esse patamar não 

estiver adquirido, é muito difícil gerir a escola, a sala de aula, de uma forma eficiente. 

Portanto, os níveis de sucesso nunca serão elevados, as componentes de indisciplina 

estão cada vez mais presentes e podemos ir por aí fora. Mais uma vez, não quero traçar 

um panorama catastrofista, agora o que chamo a atenção é para o facto de o quotidiano 

da escola e da sala de aula ser muito difícil. Portanto, não nos podemos surpreender, 

depois, com alguns afloramentos um pouco mais dramáticos como, por exemplo, a 

violência, etc. É que há um fundo de dificuldade de ajustamento que é real e com o qual 

nós temos que saber lidar. Temos de encontrar soluções para isso. Talvez saindo da sala 

de aula. Talvez não seja possível, hoje, continuar a fazer passar a mensagem pedagógica 

num espaço fisicamente constrangedor para jovens que estão habituados a outra relação 

com o espaço ou, inclusivamente, porque aderiram a outras formas de cultura - 

mediática, internet, etc. –e perderam também alguma ligação que antes era automática, 

com a mensagem cultural média da escola. Portanto, eu tenho a sensação de que há 

neste momento, na maioria das escolas - não estou a falar das escolas problemáticas, 

estou a falar das escolas em geral, escola modal - há um problema de desajustamento 

cultural por baixo e por cima. Por baixo tem que ver mais com a ausência das tais 

componentes das disposições cívicas elementares; saber estar com os outros. Não 

acontece. E depois há o desfasamento por cima, que é os jovens que até têm famílias de 

classe média ou média-alta que não têm, a esses níveis, grandes problemas, mas que 

também estão já num universo cultural que é o da internet, e que levam a descolar 

igualmente, por outras razões, mas a descolar da mensagem modal da sala de aula. 

Portanto, eu acho que há aqui um problema sério que obriga a intervenções que a meu 
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ver não serão tanto intervenções, digamos, de política educativa, mas muito de políticas 

sociais e culturais, em geral. Estar a insistir na visão escolocêntrica, e sobretudo 

centrada nos professores, na incapacidade dos professores, é uma falsa solução. Desde 

logo, acho que seria basilar fazer uma articulação, muito mais perfeita do que hoje, com 

as outras instituições do que nós chamamos de Estado Bem-estar ou estado-providência. 

É inaceitável que uma escola não funcione em permanente articulação - num país que 

não tem ainda um estado-providência muito firme, muito desenvolvido - é inaceitável 

que não actue de uma forma muito eficaz, em rede, com outras instituições do estado-

providência. Eu falo logo ao nível, por exemplo, dos estabelecimentos de saúde. A 

saúde está ausente da maior parte das escolas. Não faz sentido. Não faz sentido nenhum! 

No nosso tempo, como havia poucos alunos, havia um médico escolar que resolvia 

muitos problemas. Hoje não, não. Se há um sistema de saúde que apesar de tudo tem 

outra configuração que não tinha antes, então por que é que isso não se faz de uma 

forma natural? Quer dizer, por que é que devemos estar a afastar o sistema de saúde 

para um lado? Isto é válido em relação a todas as outras instâncias de protecção social, 

etc… Eu acho que elas deviam estar obsessivamente dentro da escola porque se nós 

erigimos com o objetivo de escolarizar toda a gente, então o espaço da escolarização 

deve ser um espaço para rentabilizar o mais possível os equipamentos, as instituições de 

solidariedade social, protecção social, etc, que já existem no terreno.  

HB – Então é mais escola. 

O que eu acho é que é escola mais articulada com o resto. O que pode significar, por 

exemplo, menos sala de aula. Eu acho que é capaz de ser necessário aumentar o tempo 

destinado a pôr os alunos em contacto com as outras instituições em vez de estarem a ter 

tantas aulas. Toda a gente diz que a carga lectiva é muito forte, talvez não seja mau 

poderem ir ao centro de saúde e tal. Algumas das coisas que se querem introduzir 

sempre na escola, dá bem a noção da impossibilidade a que vamos chegar. Algumas 

coisas que se querem introduzir, até em termos de currículo, na escola, podem ser 

resolvidas se os alunos contactarem com outras instituições.  

MDG – O centro de saúde, nomeadamente. 
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Centro de saúde, por exemplo. Estar sempre a sobrecarregar os programas com isto e 

mais aquilo e tal. Por que não fazer essa ligação com o exterior? Que liberta os jovens 

de uma coisa que para eles é complicada, que é a sala de aula. A sala de aula para os 

jovens de hoje é um espaço complicado, sobretudo quando as aulas chegam aos 90 

minutos. A experiência dos professores aí acho que é muito significativa. Sabem bem 

que é muito difícil hoje conseguir que os alunos comecem por concentrar a atenção. 

Para se iniciar o diálogo, eu insisto muito nisto, é um bocadinho uma receita, é um 

slogan, eu sei que é um slogan, mas parece-me que os professores pressentem isso. Eles 

sabem que têm, pelo menos, 15 a 20 minutos em que só estão a levar a sala de aula; que 

usam o seu tempo lectivo para estabelecer o mínimo de condições de diálogo com os 

seus alunos. 15 a 20 minutos são aquilo que na linguística se chama criação de 

condições de felicidade. Criação das condições, eu sempre que digo isto a malta diz: 

“Lá vens tu com a felicidade!”, mas não é felicidade, não é esse o problema, quando se 

diz felicidade em linguística, quer dizer, condições para a intercomunicação, para se 

poder iniciar a comunicação. Se não há esse consenso tácito, esse acordo tácito entre os 

falantes, não há comunicação. Ora, se os professores não conseguem parar os alunos… 

Aliás, um ex-ministro publicou uns discursos, uns textos sobre educação e escolheu 

como título “O mais difícil é sentá-los”. Foi uma frase que ele ouviu de uma professora. 

“O mais difícil é sentá-los”. Esse é um problema, sentá-los. Depois, esperar que eles 

estejam dispostos para começar ouvir a lição. Ora, isto é dramático para um professor 

que tem de fazer isto em todas as aulas, não é? Todos os dias! Muitas vezes não chega a 

conseguir as condições de felicidade. É muito mais anomia do que comunicação, o que 

acontece na sala de aula. Isso não é suportável. Portanto, eu acho que é preciso criar 

aqui condições para isto melhorar um pouco. Agora, não é fácil. 

AFC – Zé podíamos percorrer outros pontos. Isso que estás a dizer para mim faz uma 

ligação óbvia com a ideia de que o Estado Social é uma instituição importante e pode ter 

outros desenvolvimentos que aqueles que tem tido. Tu tens uma série de trabalhos sobre 

o mundo das empresas, o mundo económico, o mundo do trabalho, nomeadamente 

sobre a construção civil e as suas dificuldades, mas também, sobre como é que o Estado 
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Social podia entrar dentro das empresas, não é? Um flash sobre estes aspectos ligados a 

mundo do trabalho e da economia… 

Eu acho que nós temos andado um bocadinho atrás de uma velha dicotomia que é o 

mercado e o estado. O mercado. Empresas, por um lado, o estado, o estado-providência, 

por outro. Já sabemos o que é que os neoliberais pensam sobre o assunto. Acham que o 

estado, o estado-providência, ainda por cima, só complica, é um consumidor de 

recursos. Nós todos, não defensores do neoliberalismo, diremos, não. Não. O mercado 

não é perfeito, tem imperfeições e nós temos de encontrar maneira de compensar essas 

imperfeições protegendo as pessoas. A saúde grátis, a educação tanto quanto possível 

grátis, etc… Estou inteiramente de acordo e acho que não se pode recuar aí. Agora, o 

que quero é mais. O que eu acho é que esse discurso, no fundo, tem vindo a retirar ao 

mercado e às empresas, em particular, a responsabilidade que lhes cabe, nomeadamente, 

em termos de adopção de práticas que não reforcem precisamente os 

disfuncionamentos, e portanto, não obriguem a um reforço do estado social. Por outras 

palavras, o que eu entendo é que se as empresas incorporarem no seu quotidiano, como 

uma obrigação, digamos, práticas de responsabilidade social, eliminarão algumas das 

razões que levam ao empolamento do estado social. Sei que o argumento é arriscado. 

“Bem, mas isso é a maneira de desinvestir no lado do estado social”. Não é isso! O que 

eu quero dizer é que, vamos supor que isso é assim, mas toda a gente diz que o estado 

social está a crescer e qualquer dia não é financiável, então eu digo, vamos a montante 

evitar que, por exemplo… Doenças profissionais deixarão de aparecer no Sistema 

Nacional de Saúde. Fica mais barato ao Sistema Nacional de Saúde, mas para isso é 

preciso que as empresas assumam um conjunto de responsabilidades nessa área. Como 

historicamente já se assumiram. Também é bom lembrar que já houve progressos que se 

foram conseguindo, por exemplo, assumindo responsabilidades em matérias de 

acidentes de trabalho. Houve alturas, no início do capitalismo, em que não havia 

protecção nenhuma aos acidentados de trabalho. Caíam, morriam, porque, ou houve 

azar, ou a previdência, estava desatenta. Quer dizer, culpas individuais. Mas a partir de 

certa altura assumiu-se que há uma responsabilidade objectiva da colectividade, quer 

dizer, do Estado, a transferir para as empresas através das seguradoras - as seguradoras, 
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os modelos agora estão muito diferentes - mas de qualquer forma, há uma 

responsabilização colectiva pelo acidente de trabalho individual. Eu acho que essa 

lógica está hoje incorporada. As empresas, para funcionar, têm que garantir esses 

domínios. Têm de fazer os descontos ou outra coisa, seguros, etc. Há muita coisa que 

não se está a fazer, e que do meu ponto de vista, se podia fazer, e que devia ser 

incorporado nas práticas correntes das empresas. Sabe-se hoje que as doenças 

profissionais mudaram de tipo. Há novas doenças profissionais. Pressão psicológica, 

que se torna insuportável para muitos trabalhadores, mesmo nas áreas dos serviços. A 

penosidade física deu lugar ao stress psicológico. Então por que é que as empresas não 

incorporam na sua prática um conjunto de procedimentos que evite horários 

desequilibrados? Não digo só prolongar a jornada de trabalho, digo desequilibrar os 

ciclos. Está estudado, já se sabe que isso perturba, que isso tem custos. Então, vamos ter 

de encontrar maneira de, logo no local de trabalho, algumas dessas questões serem 

resolvidas, e isso evitará, além de tornar as pessoas menos vulneráveis, evitará que seja 

depois um estado-providência a remendar. Portanto, aqui o que eu imagino é no fundo 

uma reconversão do estado bem-estar que o faça entrar no espaço do trabalho e não 

aparecer a posteriori para corrigir o que está errado. Eu acho que, quer em termos 

políticos, quer mesmo em termos científicos, andamos um pouco atrás desta ideia de 

que nós, esquerda, ou de que nós, da sociologia, no fundo, tratamos é das questões que 

estão ali a jusante do sistema produtivo: os pobres, os toxicodependentes, as pessoas 

que vivem mal alojadas, toda a forma de exclusão… Esse é o nosso assunto. O 

insucesso escolar, enfim, isso é que é nosso. A esquerda é aí que se movimenta. Resolve 

o seu problema de consciência dizendo “nós, que gostamos de tratar, mais do que a 

direita, gostamos de tratar aqui desta gente que tem direitos”. Imigração, etc. E 

esquecemo-nos de dizer alguma coisa, de facto, a montante, nomeadamente do trabalho, 

do espaço do trabalho. Por que não reformular as práticas de gestão obrigando o 

empresário, qualquer ele, pelo facto de ser empresário, a adoptar um conjunto de 

práticas que nós sabemos que atenuarão os efeitos nefastos do mercado? Eu acho que é 

um terreno que está desocupado. A esquerda reformista deixou de se interessar com a 

economia. “É mercado, é mercado, não se corrige, temos é que tratar aqui do resto”. Eu 

digo, isso é um falhanço rotundo. Nós podemos perfeitamente fazer propostas de 



Transcrição                                                                                            

 

 

 

42 

reconversão de práticas até contabilísticas. Há pouco estávamos a falar sobre isso 

(risos), é um pouco o retorno às minhas origens. Porquê? Porque na contabilidade há 

uma história muito interessante que, no fundo, corresponde à adopção imposta pelo 

Estado de certos procedimentos contabilísticos correntes, que qualquer contabilista fará. 

Tem que ver com a protecção, digamos, da empresa em relação ao futuro. Para a 

empresa poder subsistir e portanto, todos os trabalhadores terem também ali um espaço 

de afirmação, é preciso dar garantias de que ela permanece no tempo. Então, uma coisa 

simples que os contabilistas assumiram, porque o Estado o impôs, é que é preciso nas 

contas incluir lá uma rubrica – pode-se chamar amortizações ou integrações – mas a 

ideia é um montante, provisão, que é feita anualmente no sentido de garantir que os 

equipamentos, quando cheguem ao final da sua existência física, estão obsoletos, são 

substituídos. Está ali uma reserva que permite a substituição. Fenómeno da amortização 

da reintegração. Tecnicamente é isso. Ora bem, no século XXI, nós sabemos que há 

capitais que também vão perecendo, vão-se tornando obsoletos e um deles é o capital 

formação. Toda a gente fala em formação, está-se sempre à espera de haver uma 

desgraça qualquer, de mandar as pessoas para o desemprego e depois fazem-se ali umas 

formações à pressa para ver se os conseguem reconverter. Normalmente, não dá grande 

resultado. Ora, o que eu sugiro é que essa responsabilidade de reintegração, agora do 

capital, digamos, formação, seja integrado nas práticas e que além da rubrica provisões - 

se calhar se eu digo isto a um homem da contabilidade, ele é capaz de se rir às 

gargalhadas, mas eu não vou desistir – por que não, então, fazer da questão da 

renovação das formações, qualquer coisa que tem que ser incluído nas práticas 

contabilísticas correntes? Todos os anos uma rubrica de provisões para a formação que 

tem de ser garantida. O mesmo é aplicável agora para o desemprego, por exemplo, para 

aguentar uns meses o desemprego, porque toda a gente diz que na globalização é muito 

difícil, é preciso flexibilidade, a incerteza é muita, e portanto, temos de estar 

predispostos para o desemprego a níveis elevados. Não é necessário. Se se generalizasse 

este esforço de contenção, talvez fosse possível encontrar formas de transição. É curioso 

que o código do trabalho, as revisões do código do trabalho, apontam às vezes já para 

coisas desse tipo, mas como se fosse um incipiente e uma excepção, mas que é a 

empresa garantir sempre uma parte do período em que o trabalhador está desempregado. 
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Isto faz parte das suas obrigações, não pode mandar, nem um precário, para a rua, de um 

dia para o outro, sem lhe conceder, logo, alguma protecção. Se ele o recrutou, está 

obrigado a protegê-lo em caso de desastre.  

MDG – São de facto reflexões muito importantes e elas estão vertidas em parte em 

alguns dos teus últimos textos que tens publicado, não é? Mas eu julgo que também 

poderíamos falar de outras actividades tuas, muito relevantes, que tens feito ao longo da 

tua trajectória, para não falar já da criação dos Cadernos de Ciências Sociais onde 

nomeadamente há textos sobre essas matérias de que agora falaste e da tua participação 

na Associação Portuguesa de sociologia, designadamente, como um dos presidentes. 

Foste durante dez anos consultor do Presidente da República Jorge Sampaio, e eu creio 

que o teu contributo nesta função poderá também dar continuidade ou estar articulado a 

estas reflexões que tens estado a fazer. Podes falar um pouco mais desses dez anos? 

Posso, posso. E gosto de falar, porque é evidente que esta relação entre sociólogos e o 

poder é uma relação delicada e eu não deixei de equacionar a minha participação nessas 

actividades sem primeiro reflectir um pouco. Acontece que tinha, e tenho, pelo ex-

presidente Jorge Sampaio uma grande admiração que resultava de, no meu caso pessoal 

- não o conhecia, praticamente, quando ele me convidou pessoalmente - mas ele era 

para mim uma referência desde os tempos em que eu nem sequer era estudante 

universitário, uma vez que foi líder associativo muito relevante no início dos anos 60, e 

quando eu entrei na faculdade ele estava a deixar, digamos, esses cargos e a passar a ser 

o advogado que era conhecido por defender os presos políticos, etc. Depois acompanhei 

sempre o trajecto com grande proximidade ideológica em relação às suas propostas, e 

portanto, por aí não tinha grande problema. Quando aceitei ser consultor dele, desde 

logo com uma condição que ele logo me impôs, que era não sair da Faculdade de 

economia, não sair da minha actividade normal como professor, investigador, etc., o que 

me surpreendeu um bocado, não porque eu estivesse a precisar de descansar (risos) 

porque não ia descansar de maneira nenhuma; mas achei interessante que ele pusesse 

logo isso como condição: “Eu não quero que você venha para Lisboa, quero é que venha 

a Lisboa”. Portanto, durante dez anos, com algumas interrupções de circunstância, eu 

vinha semanalmente a Lisboa para reunir, sobretudo, na maior parte do tempo às terças-
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feiras, e portanto, fazia parte de um grupo que tinha outro sociólogo ligado às novas 

tecnologias da comunicação, o Gustavo Cardoso e mais um especialista ligado ao 

desenvolvimento rural que era o Dr. Carlos Portas, mais o João Caraça que se ocupava 

das questões da investigação científica, mais um especialista, Jorge Simões, na área da 

saúde, mais macro-economistas, que mudaram ao longo do tempo, primeiro o João 

Ferreira do Amaral, depois o Mendonça Pinto. Não me estou a esquecer de ninguém. E 

depois um, que foi mudando, um especialista na área da micro-economia, o Dr. Acácio 

Catarino, muito ligado precisamente a este lado das instituições de protecção social, etc. 

Portanto, reuníamos todas as manhãs de terça-feira. Ele tinha a simpatia de só iniciar a 

reunião quando eu chegava do comboio e fazíamos ali um encontro, sempre muito 

estimulante para mim. Passava sempre uma volta à mesa. Eu estava encarregue das 

questões do desenvolvimento: economia, desenvolvimento e Sociedade. Portanto, ele 

dizia que eu era transversal (risos). Sentia como um elogio. Muitas vezes eu encerrava, 

por ser mais transversal. Enfim, foi um tempo muito bom para mim, muito estimulante. 

Primeiro, porque tinha esta possibilidade de discutir abertamente. Depois, porque o 

próprio Presidente tem uma personalidade muito especial. É uma pessoa muito afável e 

muito exigente, o que é um problema, claro, mas é também um motivo de satisfação. O 

grau de exigência dele em relação aos colaboradores era muito elevado, embora sempre 

com uma grande bonomia, mas de facto punha-nos a trabalhar bastante. Ele próprio 

trabalha muito e tem o grave inconveniente de dormir pouco. Está sempre a exigir, a 

inventar novos problemas para nos colocar. Obrigava-nos a ler muitos dossiers, 

apresentar relatórios, escrever coisas. Isso foi sempre para mim um exercício muito 

estimulante, às vezes estava cansado, claro, como é óbvio. Dar aulas, vir para aqui, os 

comboios… Evidentemente, toda essa agitação. Mas estive sempre muito bem, mesmo 

quando posso ter discordado, uma vez ou outra, com as decisões que tomou e acho que 

tive uma vez em discordância forte, mas enganei-me, acho que ele tinha razão. Tudo 

somado, e passado o tempo, acho que ele tinha razão nesse ponto, também nesse ponto. 

Sobretudo, não posso deixar de relevar o facto de ele nos dar a máxima liberdade e estar 

sempre atento aos problemas que se lhe colocavam, mesmo quando eles pareciam fora 

da agenda. Isto é que eu acho que era o mais notável, enfim, do seu perfil. É que o 

normal seria ele interpelar-nos sobre as questões de agenda corrente, mas ele ia muito 



Transcrição                                                                                            

 

 

 

45 

além disso e procurava nas nossas intervenções pontos novos, para colocar problemas 

novos em cima da mesa. Várias vezes ele me dizia: “Logo quero um A4 sobre isso que 

acabou de dizer”. Um A4 nós já sabíamos o que era, tínhamos de fazer um papelinho, 

normalmente era mais do que um A4, para chegar lá à mesa e porque ele ia depois 

começar a reflectir e nas semanas seguintes lá vinha ele: “Então aquilo que diz e tal”… 

Portanto, sempre muito atento e como tomava notas meticulosamente de tudo o que se 

ia dizendo nas reuniões - eram uns célebres cadernos azuis de argolas que nós já 

sabíamos que estavam sempre a ser preenchidos - ele muito facilmente ia atrás e dizia: 

“Você está a dizer isto, mas isto é compatível com o que disse na reunião de não sei 

quê?” E portanto, nós não podíamos falar de cor, tínhamos que estar muito preparados e 

eu acho que foi uma actividade extremamente interessante e o trajecto dos dez anos tem 

muito que ver com aquilo que eu há pouco dizia sobre estes dois pólos do estado-

providência convencional e o estado-providência metido nas empresas. A questão é 

esta. Eu estive, do primeiro ao último dia, sempre; mas iniciámos as nossas actividades 

num momento em que surgiu o governo do Partido Socialista do Engenheiro Guterres.  

AFC – Meados dos anos 90. 

Meados dos anos 90. 96, exactamente. Aí o grande problema que tivemos que tratar que 

nos interessa aqui directamente foi o de um país que estava a começar a construir o seu 

estado-providência e que, com o governo socialista, deu passos muito fortes. Como é 

que isso era compatível com as exigências comunitárias, nomeadamente, o Tratado de 

Maastricht, e portanto, a necessidade de preparar o país para a moeda única? Por um 

lado, havia a restrição orçamental economicamente forte, e por outro lado, a vontade de 

começar a construir um estado-providência forte. Portanto, os primeiros anos são, do 

meu ponto de vista, muito dedicados a discutir essas questões e a ver se as políticas 

sociais eram ou não ajustadas, o que é que se podia fazer melhor. Ele sempre teve 

preocupações com as questões do desenvolvimento regional, sempre com as assimetrias 

regionais e sempre me forçou, acho que é muito importante, sempre me forçou muito a 

pensar o lugar das empresas nessa questão toda, não é? Simplesmente, eu tenho uma 

noção que até uma certa altura via as coisas desligadas, realmente. Fazíamos uma 

semana pelas empresas, andávamos aí pelas empresas para ver as empresas de qualidade 
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que tinham alguns avanços, nomeadamente na área da inovação tecnológica se era 

muito trabalhado, e ao mesmo tempo íamos discutindo as questões dos desequilíbrios 

regionais, da economia em sentido estrito. A partir de uma certa altura eu comecei a 

achar que nos estávamos a entreter de mais com as questões da política social, digamos 

assim, a ficar muito fechados nessa questão e a desprezar um pouco o que poderia ser a 

reconversão da economia. Por que não pensar a gestão de outra maneira, em termos 

alternativos? Sem com isto estar a querer dar lições aos empresários de como devem 

fazer. Eu acho que aí é preciso alguma habilidade a dar esses passos. Eu acho que ele 

fazia isso muito bem, também. Ele ia dando, embora privilegiando mais as questões da 

inovação tecnológica, do que propriamente as questões da inovação organizacional e 

social, mas também fez semanas ligadas à questão da responsabilidade social das 

empresas e tal, tinha alguma preocupação. Nos últimos tempos, posso dizer nos últimos 

meses, as nossas conversas iam muito no sentido de dizer não àquilo, uma questão que 

nós não estamos a conseguir resolver que é a questão das empresas. É no fundo a 

questão da produtividade também. Portanto, estamos a ver a questão da competitividade 

desligada das outras componentes que a nós nos interessa muito, como se essas fossem 

exteriores ao mundo das empresas. Portanto, é desse final de dez anos que começa a 

resultar esta ideia que eu agora desenvolvo nesse artigo publicado nesse livro sobre a 

desregulação e dizer “por que não pensar as coisas de outras maneiras?”, “Por que não 

fazer uma extensão do Estado-Providência agora ao mundo do trabalho e não 

propriamente multiplicar o subsídio, discutir sempre a questão do subsídio?” Mais 

subsídio, menos subsídio, mais infractores, menos infractores, quer dizer, isso é 

importante, temos de continuar a aperfeiçoar isso, mas temos de fazer um recuo em 

relação às… 

HB - Tenho uma pergunta de fundo desde antes da entrevista que agora faz muito 

sentido. A sua formação de economista… Eu gostaria de te ouvir sobre isto: se 

interferiu de alguma maneira para o seu trajecto como sociólogo e se essa mesma 

formação de economista contribuiu para essa intervenção desses dez anos no Governo e 

no seu interesse pela educação. Porque no Brasil no final dos anos 80, início da década 

de 90, toda a discussão da educação foi em boa parte liderada mais por economistas do 
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que por cientistas sociais e mesmo pelos pedagogos, então eu gostaria de saber se tem 

alguma… 

Pois, a minha formação em economia, acho que num primeiro momento não contou 

muito. Provavelmente eu queria mesmo fazer um corte quando entrei na sociologia, um 

corte com a economia, mas ao longo do tempo fui-me apercebendo que não fazia 

sentido essa separação. O trabalho de terreno em Fonte Arcada deu-me, evidentemente, 

conta da importância, desde logo, da organização económica fundamental naquela 

colectividade, que era a economia agrícola camponesa. As questões do mercado de 

trabalho também, e depois quando fui estudar um pouco a construção civil, de novo os 

problemas da economia estão presentes. De facto nunca os abandonei. Agora, enquanto 

tema de reflexão política isso é que é mais recente. Acho que resulta muito de uma certa 

sensação de, não digo inutilidade, mas de algum inacabamento que o modelo que nós 

temos de estado-providência implica. Eu fiquei um pouco frustrado, ao fim de dez anos, 

com a eficácia do estado-providência, a eficácia das políticas sociais, porque continua a 

parecer-me que não têm nenhum feedback sobre as políticas económicas. Portanto, o 

modelo de desenvolvimento e as práticas de gestão correntes não incorporam, a não ser 

excepcionalmente, nada dessa divisão, digamos, mais solidária do mundo social. Eu 

hoje estou muito virado para voltar às questões, das velhas questões da contabilidade, 

como aliás há bocadinho sugeri, porque queria fazer esse desafio, mas porquê? Vamos 

lá ver, lá vou ter de estudar os códigos de contas, das classificações nacionais de contas 

e falar com algumas pessoas dessa área, mas acho que há aqui um mundo a descobrir, 

porque foi descurado.  

AFC – Foi feita essa compartimentação… 

Claro que há aqui também uma… Tenho alguma noção, não é bem um retorno ao início 

da minha formação, acho que é uma homenagem a uma forma de gerir, que era a do 

meu pai. Ele era um gestor como nós dizemos “da pesada”. Era um gestor da área 

financeira, mas acho que era um homem com uma formação de esquerda e até na 

juventude devia ser bastante de esquerda. Portanto, depois transporta para a sua vida 

empresarial, que é um bocadinho obsessão dele, uma série de práticas que tem que ver 
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com o que nós hoje chamamos responsabilidade social. Eu lembro-me que ele, contra 

muitas críticas, arranjou maneira nos anos 50, de contratar duas assistentes sociais, que 

era uma coisa que ninguém fazia, mas ele sabia que havia um curso em Coimbra onde 

havia formação em assistente social e pediu a colaboração dessas assistentes sociais. Eu 

lembro-me dessas conversas, para resolver problemas tão simples como levar a que os 

operários fossem calçados. Lá vem a questão do calçado, nomeadamente, quando 

estavam próximos dos fornos. Ia-me lá mostrar e dizia: “Estás a ver? Para eles irem para 

ali de socos é um castigo, não querem ir!”, e eu dizia: “Como é que é possível?”, mas 

iam, descalços. Não se ajeitavam com os sapatos, não é? Junto aos fornos de fundição, é 

uma coisa tremenda, não é? Depois alcoolismo. As assistentes sociais iam tratar de fazer 

uma espécie de recuo até à família, com terapias já de intervenção ao nível da família, 

para ver se conseguiam resolver esse problema. Depois criou uma fundação que apoiava 

os jovens que iam mais longe na escolaridade. Isso nos anos 60 já havia doutorados - 

isto num país como o nosso - havia doutorados filhos de operários [da Oliva] e um até 

foi trabalhar para o Japão, que era um tipo excepcional. Nunca ninguém foi atrás dele. 

Formou-se, doutorou-se, muito bem. O meu pai depois criou uma cooperativa de 

consumo, sempre com alguns problemas, porque localmente uma cooperativa de 

consumo dos operários da Oliva era uma coisa que chocava com alguns interesses. 

Portanto, ele, sendo um técnico da gestão financeira muito exigente, tinha sempre este 

lado. Eu habituei-me a que a gestão não tem de ser feita sempre da mesma maneira. 

Havia mais do que um médico; isso era considerado absolutamente necessário. Era 

impensável aquela fábrica sem um médico, sem um centro médico bem apetrechado, 

mas muito bem apetrechado. As cantinas, também me lembro bem disso… Depois 

fizeram uma cantina nova, em que não havia separação de lugares, uma coisa dificílima 

nos anos 50 e 60. As pessoas estavam todas juntas. Portanto, eu aprendi sempre, fiquei 

com essa ideia de que há outras maneiras de gerir. Tenho impressão que também é um 

pouco essa questão. A ideia de que a responsabilidade social é sempre uma coisa ao 

nível da caridade, eu recuso isso. Quer dizer, o que eu acho é que se tem de ter a 

responsabilidade e que confira direitos. Conferir direitos ao cidadão. Direitos ao 

cidadão. Ele tem direito a ter um ambiente de trabalho saudável, ponto final, senão não 

vale a pena estar a…não é? 
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AFC – Isso tudo é interessantíssimo, vamo-nos aproximando do fim e estamos a falar de 

grandes referências para ti, não é? Há uma outra referência teórica que aparece em 

muitos dos teus trabalhos publicados, que é o sociólogo francês Pierre Bourdieu. Ele foi 

muito marcante em toda a sua construção de uma abordagem sociológica. Neste 

conjunto de pequenos pontos finais queres-nos dizer algo sobre isso, da importância de 

Pierre Bourdieu? 

Tem, tem uma importância crucial. Portanto, ajudou-me para já a fazer a reconversão da 

economia para a sociologia no plano epistemológico e metodológico e o Le Métier de 

Sociologue é crucial, quer dizer, é realmente um ponto de viragem. Senti como uma 

reconversão pessoal.  

AFC – Tu dirias que é o livro mais importante das referências… 

É talvez, e a seguir outros de Pierre Bourdieu que é o Esquisse d’une Théorie de la 

Pratique que eu acho que é um livro dificílimo, que eu não percebi, da primeira vez que 

o li. Aliás, eu só tinha umas fotocópias e depois comecei a ver que as fotocópias… 

Sublinhava várias vezes as fotocópias e continuava a não perceber e dizia “Há aqui um 

problema qualquer”, mas depois acho que o percebi, até ajudado por outros textos 

publicados posteriormente pelo próprio Bourdieu, que ajudam a perceber algumas 

passagens. É um livro duríssimo, mas eu acho que coloca um problema que ao nível da 

teorização geral da acção, nem sei se aquilo é uma teoria sociológica. É capaz de ser 

uma meta-teoria sociológica. É uma espécie de teoria da acção humana, não sei se se 

deve chamar sociológica, mas que é do meu ponto de vista matricial. Portanto, quando 

se percebe bem o que ele quer com a Teoria da Prática eu acho que se dá um salto 

enorme na compreensão da sociologia e também da própria obra dele. Eu não escondo 

que, para mim, é de longe a referência teórica mais importante, até porque eu acho que 

ele já faz a cristalização das grandes tradições sociológicas. Ele de facto cristaliza no 

seu trabalho muito o Durkheim, muito Max Weber e muito Marx, portanto, eu acho que 

é ali um tesouro que interessa muito utilizar. Como ele ainda por cima depois foi usando 

e fazendo-o crescer, não foi usando sempre o mesmo código, foi usando uma matriz, 
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mas foi sempre fazendo-a crescer e foi percorrendo domínios empíricos, os mais 

variados, desde a escola básica, a universidade, cultural, arte, etc. Não ficou nada. 

MDG – Economia… 

Economia, exactamente, e fez outra coisa que é estudar singularidades. Contra o que se 

diz “É um estruturalista e tal”, está uma obra não publicada que é sobre o Manet, o 

pintor, e sabe-se que é onde ele vai recuperar as coisas sobre o campo artístico, mas vai 

mais longe. Acho que vai ser publicado. Vão encontrar uma forma de publicar isso. São 

lições, mas faz outra coisa notável, que é a auto-análise, pouco tempo antes de morrer, 

que é uma coisa verdadeiramente notável. Há uma análise sobre a sua própria história 

não abdicando de utilizar os velhos conceitos do habitus, do campo, etc, etc. Aquilo é… 

MDG – Uma riqueza muito grande. 

Pouca gente fez essa auto-análise e esse é o lado que ainda acho mais transcendente 

nisto tudo. Ele faz aquilo para melhorar o seu ponto de vista sobre a realidade social. É 

uma espécie de depuração dele próprio quando revê, por exemplo, certas coisas, por que 

é que errou. Não há muitos célebres a fazerem isso. Como é recuperar o Merton nessa 

altura e dizer “Eu li mal o Merton”, “Eu interpretei mal o Merton”. Eu acho que isso é 

notável, portanto, esse lado de auto-objectivação é uma coisa que eu aprecio muito, 

porque acho que se faz pouco. Eu acho que se todos nós fizéssemos mais, as instituições 

em que vivemos eram melhores e por aí fora. A auto-objectivação de um académico, 

por exemplo, é qualquer coisa de essencial para não ser um déspota, um cínico, etc, no 

campo académico. Infelizmente conhecemos muitos, não é? Às vezes também 

poderemos ser cínicos sem dar por ela, mas se fizermos este trabalho de auto-reflexão, 

nos contextos, tendo em conta o campo e tendo em conta as situações, de interacção. 

Acho que fazer este exercício sobre nós próprios, é muito útil, enfim, para evitar 

algumas pequenas prepotências que qualquer agente do campo, pelo facto de ter poder, 

pode cometer, não é? Eu acho que é uma questão de lucidez que isso impõe. Não estar 

permanentemente a objectivar os outros fingindo que nós não somos objectiváveis, quer 

dizer, somos e com os mesmos instrumentos. Nesse sentido, claro que se torna um 
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bocadinho obsessivo, como é sabido. Depois não pára, por isso é que eu dizia que agora 

já estou preocupado com a recepção do filme… 

AFC – Daí toda a tua reflexão sobre as relações sociais de observação e sobre a análise 

e auto-análise que elas implicam, não é? 

Porque eu acho que a sociologia devia ser uma ciência rigorosa. Não tem conseguido 

ser rigorosa. É em grande medida aproximativa e isso é uma coisa que me aflige. 

Porquê? Porque como eu acho que a sociologia tem sempre um efeito real sobre as 

práticas, se ela não é muito rigorosa pode ajudar a tornar as práticas ainda mais 

inaceitáveis, não é? Portanto eu vivo um bocadinho – por isso é que as relações sociais 

de observação são uma obsessão – eu vivo sempre com o pavor de, com a minha 

intervenção, estar a interferir sobre o objecto e acabar por produzir resultados que vão 

tornar a realidade que eu observei ainda mais invisível. A primeira experiência em 

Fonte Arcada, desse aspecto, é um abanão porque eu fui descobrir pessoas que tinham 

vergonha de falar. Não falavam. Pediam a outros para falar por elas, tudo aquilo que na 

metodologia aparece “delegação de poder”, portanto, delegação da voz noutro. Isto em 

comunidades camponesas é o que acontecia “Ah o que é que pensa de…”, “Ah, isso eu 

não sei, pergunte ali ao Presidente da Junta, esse é que sabe tudo”, ou outro senhor 

qualquer, ou senhor padre, porque são os notáveis, são os únicos que têm direito a falar, 

só eles é que sabem, nós não sabemos. Portanto, púnhamos um microfone à frente e as 

pessoas ficavam aterrorizadas, não é? Como é óbvio, tínhamos de fazer aquilo de outra 

maneira. Tentámos tudo, desde entrevistas colectivas para ver se melhorávamos. Em 

contrapartida tinha lá jovens, aliás do sexo feminino, algumas já trabalhavam fora da 

freguesia, quando viam o microfone e queriam era falar – “Tem aí isso, isso é para a 

rádio? Dê cá, eu falo já.” – Na altura era rádio, não era televisão – “Eu falo já!” e 

portanto eu percebi que então, quer dizer, a relação com o observador desencadeia 

dinâmicas muito diferentes. Nós temos que estar atentos a isso. Se calhar temos de 

diversificar muito os nossos procedimentos de observação para conseguir umas coisas 

dali e outras dali. É um pouco as nossas discussões que vamos falando sobre a 

necessidade de complementar técnicas. Isso é uma obsessão porque eu tenho o receio de 

não ser rigoroso, de facto.  
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HB – Talvez essa seja uma das motivações e lições mais interessantes que a gente tem 

com o Bourdieu mesmo, não é?  

Sim, eu acho que sim. 

HB – Hoje a gente recebeu uma tarde inteira tão rica, tão reflexiva que eu fiquei curiosa 

de ouvir a tua opinião sobre este nosso esforço de aproximação das experiências de vida 

e das trajectórias de vida entre os países da língua portuguesa, sendo que temos a 

mesma língua e não estamos tão próximos assim. Como é que vê? 

Pois, eu não tenho grande experiência internacional, mas talvez isso também tenha uma 

explicação, mas não vamos falar disso agora. Portanto, não tenho tido muitos contactos 

com sociólogos de outros países, a não ser de vez em quando, mas não são sistemáticas, 

mas de qualquer forma acho que esse contacto obriga, desde logo, a rever referências 

teóricas. Eu acho que as referências dominantes num determinado quadro nacional não 

têm que ser necessariamente as dominantes noutro. Há algumas importações que se 

podem fazer. Eu já sugeri a propósito da questão da sociologia do desenvolvimento, até 

que ponto foi importante para os sociólogos portugueses irem buscar algumas 

componentes da sociologia brasileira da altura, nomeadamente, a preocupação com a 

análise institucional que era uma coisa que não passava muito cá. Ora bem, este 

exercício eu acho que se pode fazer sempre noutros domínios. Há pouco tempo tivemos 

aqui num congresso uma socióloga brasileira que nos falou sobre as exclusões, as 

segregações em espaço urbano em S. Paulo e nós percebemos logo que algo de 

semelhante, em escala provavelmente ainda reduzida, se passa entre nós e que algumas 

aquisições teóricas que ela fez, como referências que provavelmente não são ainda para 

nós muito familiares, que a importação deste tipo de referências é muito útil. Há sempre 

um trabalho de comparação das estruturas sociais que também é importante, nós 

fazermos bastante com a Europa, não é? Não me admiro que algumas comparações com 

países da América Latina, que têm estados de desenvolvimento determinados e têm, por 

exemplo, problemas ao nível de construção do Estado-Providência semelhantes ao 

nosso, que não possam dar lugar a análises igualmente interessantes. Eu lembro-me, à 

medida que vamos falando, que também na análise da estrutura de classes, algumas 
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contribuições vindas da América Latina eram úteis para nós percebermos algumas 

especificidades do caso português que não eram muito europeias. Por exemplo, a 

questão da economia informal, o peso da economia informal. Muitas vezes nós aqui não 

prestávamos atenção porque estamos mais ligados a quadros teóricos europeus onde a 

questão da informalidade não é tão grande. Ora na América Latina é importante e devia 

ser retomada por nós. Eu acho que há aí um mundo de trocas a fazer, e nunca são 

demais do meu ponto de vista. E também acho que já somos suficientemente adultos 

para – adultos em termos históricos, da história das nossas disciplinas – para não termos 

qualquer pretensão de dar lições uns aos outros, nomeadamente, em relação aos países 

de África de língua oficial portuguesa que, por várias razões, têm tido dificuldades em 

estabilizar um campo académico, etc. Eu espero que nós sejamos suficientemente 

capazes de hoje não pretender dar lições aos outros países só porque achamos que eles 

estão no início. Se calhar, temos é que dialogar com eles e até aproveitar de algumas 

experiências organizativas do trabalho científico, que se calhar lá se fazem melhor que 

aqui. Há experiências de trabalho no terreno com populações excluídas que se calhar 

podem ser importadas para o nosso contexto, porque não? Agora acho que é preciso 

fazer isso com seriedade, sobretudo, treinar bastante o diálogo, quer dizer, isso não pode 

ser uma coisa que se faz de quatro em quatro anos nos congressos e tal. Uma rotina que 

também era preciso encontrar aqui, uma rotina de diálogo que talvez hoje seja mais fácil 

de fazer com a internet. Eu tenho sempre a ideia que há sempre um lado comemorativo 

nessa coisa dos países de língua oficial portuguesa. Eu acho que tem de haver uma 

relação de trabalho corrente, não pode ser uma coisa para fazermos grandes 

comemorações, não é? 

AFC – Queria perguntar-te se gostarias de partilhar connosco como é que tu vês hoje as 

ciências sociais? Isto é uma pergunta quase impossível, tal é a sua vastidão. Mas talvez 

tu consigas localizar algum ponto-chave, não é? Qual é o panorama que se nos coloca 

hoje como ciências sociais, ou se quiseres pessoalizar mais, como investigador das 

ciências sociais. O que são as questões da actualidade? 

O que eu acho é que nós tínhamos que ter capacidade para facilmente fazer sociologia 

total, isto é, fazer – eu agora vou falar só da sociologia – uma sociologia capaz de 
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encarar singularidades, indivíduos, personalidades, factos concretos, e ser capaz logo de 

os enquadrar estruturalmente. Isso era também, digamos, o Le Métier de Sociologue, 

hoje; devia ser sobretudo isso. Capacidade para olhar para um objecto, colocá-lo num 

sistema de relações sociais. É sempre essa a questão, o sistema de relações sociais 

pertinente, desde logo, ao nível próximo da interacção, mas depois ao nível 

institucional, nível do campo, das grandes estruturas sociais. Quer dizer, essa 

capacidade para não ter medo de encarar a singularidade, mas não fazer da análise da 

singularidade uma coisa fácil. Esse é que eu acho que é o grande desafio da sociologia. 

No fundo, é ainda a questão do encontro entre o sociólogo e o observado. Também ao 

recolher a informação é preciso logo dizer, este sujeito que eu estou a observar é um 

sujeito que globalmente se caracteriza de certa forma A, B, C e D, e portanto, eu devo 

encará-lo de uma maneira que tenha isso em conta, só assim é que eu vou conseguir 

retirar a informação. Em última análise é isto. É esta capacidade para, respeitando a 

individualidade… É sempre uma coisa, um velho debate que eu tive sempre com os 

meus alunos, sobretudo na sociologia: “Falar em estruturas é a morte do indivíduo, isto 

não tem em conta a individualidade”… Não, não. O problema não é esse. Põem o 

problema em termos éticos, quer dizer, isto é uma maneira de destroçar o indivíduo, a 

liberdade individual. Não é nada! Eu estou o mais interessado possível em garantir 

condições de liberdade individual. Agora, sei que para conseguir isso tenho de perceber 

as condições em que o sujeito vive e para isso preciso de perceber em que ponto do 

espaço social é que ele se situa. Se ele perceber também isso, tem mais condições para 

ser livre. Não se trata de, com uma visão total integrada, eliminar as margens de 

autonomia, pelo contrário, acho que é o contrário, trata-se de alargar as margens de 

autonomia, dar ao sujeito as condições para as pensar. Portanto, eu o que gostava era de 

fazer sempre sociologia assim. Ser um estado de alma. Olho aqui para o António 

Firmino da Costa e já está feito o retrato sociológico porque conheço o que ele é, a sua 

posição no campo, por dezenas de pessoas que ele tem orientado, o tempo que isso tem 

implicado, os sacrifícios que isso tem acarretado, etc…, por que é que não fez algumas 

coisas que podia ter feito, aquilo sobre o que estivemos a falar durante a entrevista e isto 

claro, em última análise significa conquistar condições para se estar com os outros e 

estar de uma forma que não seja agressiva, não seja contundente. Também alguns dirão 
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“bem, este sujeito está a ficar num mundo em que todos são bons”. Não é isso, não. É 

tentar estar com os outros vendo-os na sua totalidade. Portanto, não emitindo juízos de 

valor absurdos. Voltando às questões das empresas, é a mesma coisa. Eu não condeno 

um empresário individual porque eu sei em que camisa-de-forças é que ele está metido. 

O que eu acho é que se ele estiver metido noutro quadro, pode fazer de outra maneira. 

Entretanto, não estou interessado em estar a hostilizar sujeitos ou grupos sociais em 

particular, gostaria é que eles pudessem funcionar noutro quadro de condições sociais. 

MDG – Eu creio que depois desta tarde tão rica estamos em vias de terminar. Só temos 

aqui uma última pergunta deixando-te ainda a possibilidade de acrescentar algo que 

ainda entendas acrescentar a este testemunho tão valioso que aqui registámos teu. 

Não, não. O que eu gostaria é que este testemunho juntamente com o de todos os meus 

colegas que serão ouvidos, pudesse contribuir para todos nós percebermos melhor o que 

é a comunidade sociológica portuguesa, saber o que ela é capaz. Acho que ainda temos 

muita coisa para descobrir e também sugeri que vejo que talvez se estejam a desenhar 

algumas condições que nos impeçam algumas reformas mais avançadas de fazer 

sociologia. Ora, gostaria que toda esta reflexão contribuísse para podermos fazer coisas 

melhores e desvendar territórios que estão um pouco, às vezes, ainda encobertos. Há 

algumas divisões de trabalho que não são aceitáveis. Deixar a economia para os 

economistas é uma coisa que não é aceitável (risos). Não é aceitável! Para os 

economistas em que eu estou a pensar, claro. Portanto, esse é um território onde eu acho 

que nós devíamos entrar mais. Sei que já entrámos, mas é preciso entrar mais. Depois, 

eu também tenho ideia que em última análise há aqui uma impossibilidade de sair da 

política. Eu acho que não há possibilidade de nestas discussões, com o avanço das 

discussões, mais para trás e para a frente, há aqui um… Estamos metidos numa teia de 

reflexões que em última análise tem que ver com uma convicção, muitas convicções, 

que em última análise são políticas, isso é uma questão que eu também não consigo ver 

de outra maneira.  

AFC – Muito bem. Muito obrigado.  

Eu é que agradeço.  
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