
Sumário de vídeo                                                                              
	

Sumário: Thais Blank 

Nome da entrevistada: Rosa Perez 

Local da entrevista: Lisboa, Portugal 

Entrevistadoras: Helena Bomeny e Arbel Griner 

Câmera: Arbel Griner 

Duração: 1h 37min 

Nome do projeto: Cientistas Sociais de Países de Língua Portuguesa (CPLP): 

Histórias de Vida 

 

Entrevista: 15 de dezembro de 2010 
 

1º Bloco: A infância e a formação escolar; origens familiares; o papel das mulheres 
na família; a experiência no jardim de infância João de Deus; a repressão na escola 
primária; a experiência no liceu. 
 
2º Bloco: Formação universitária; a escolha por cursar Licenciatura em Filologia 
Clássica na Faculdade de Letras da Universidade Clássica de Lisboa; os professores 
marcantes; os motivos  que  a  levaram  a  se  interessar  pela  Índia;  ingresso  no  
Instituto  Superior  de Ciências Sociais e Políticas (Iscsp). 
 
3º Bloco: A primeira viagem para a Índia como antropóloga no doutoramento no 
Instituto Superior de Ciências Sociais e da Empresa  (ISCTE), em 1983; o projeto de 
doutorado; a decisão de trabalhar com os intocáveis na Índia; a experiência de 
trabalho de campo na aldeia Djuval, Índia. 
 
4º Bloco: O processo burocrático para conseguir trabalhar com os intocáveis; a 
discriminação sofrida por ter se aproximado dos intocáveis; a dificuldade de manter 
uma objetividade no trabalho de campo com os intocáveis. 
 
5º Bloco: A questão da intocabilidade; os movimentos de resistência dos dalit; a 
volta ao	 Gujarate dez anos depois, em 2004; as conquistas dos movimentos de 
resistência.	
 
6º Bloco: Trajetória pessoal; a relação mantida a distancia com o futuro marido 
enquanto fazia pesquisa de campo na Índia; o isolamento na Índia; o casamento e o 
nascimento do filho. 
 
7º Bloco: Trajetória acadêmica; as aulas ministradas na Universidade Nova, em 
Lisboa, como assistente de José Carlos Gomes da Silva, em 1979; o ingresso no 
Iscte em 1984; as aulas ministradas na Universidade de Brown, nos Estados Unidos, 
a partir de 2000; a formação do departamento de antropologia no Iscte. 
 
8º Bloco: A importância do trabalho de campo em sua pesquisa; a pesquisa em 
um templo hindu de Goa com dançarinas; a pesquisa sobre a antropologia e cinema; 
as questões da antropologia portuguesa. 
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9º Bloco: Apreciação pelo trabalho com seus alunos; a Fundação para a Ciência e a 
Tecnologia (FCT) como financiadora do trabalho de campo dos alunos; a relação 
atual com o Brasil; alunos que estudam países lusófonos. 
 
10º Bloco: A Revolução dos Cravos;	 participação	 no	 25	 de	 abril;	 os referenciais 
teóricos; Spivak; Homi Bhabha; Partha Chatterjee e Dipesh Chakrabarty.	
 
11º Bloco: Países de língua portuguesa; a relação com o Brasil; a primeira visita em	
1994; a relação com Moçambique; as descobertas na África; o curso ministrado em	
Moçambique.	


