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Helena Bomeny – Rosa, muitíssimo obrigada por ter nos recebido. Esse é um projeto, Cientistas 

sociais de países de língua portuguesa: Histórias de vida, e nós estamos muito entusiasmados, 

como eu tinha te dito, pelo interesse que esse projeto tem despertado em estudantes no Brasil, 

então, eu acho que é uma maneira de estreitar a nossa comunicação, e nós gostaríamos de 

começar pedindo que você falasse um pouco da sua família, a infância... Uma recuperação do 

seu trajeto, mesmo: o ambiente familiar, os primeiros estudos, o tamanho de família. 

 

Rosa Perez – Bom, a infância, obviamente que... Se calhar, a minha antropologia começa na 

infância. Minha infância: eu sou a mais velha de quatro irmãs, e de um pai muito singular, filho 

de um espanhol e de uma portuguesa, por sua vez, filhos de franceses. Sou latina, desse ponto 

de vista. E o que eu destaco mais da minha infância que me possa ter conduzido à antropologia 

e à Índia foi o derrubar sucessivo de medos. Ou seja, eu era de uma família de mulheres, com 

uma avó muito matriarca, com uma mãe muito, também ela própria, muito matriarca. E naquela 

altura, em Portugal, crescia-se muito na cultura do medo. E quando eu era muito, muito 

pequena, comecei a falar espanhol. Todas as coisas que eu dizia em português tinham um 

acento espanhol. Então, eu falava de muñecas. Eu não gostava de bonecas, mas chamava-as de 

muñecas; falava de bichos, que eu gostava imenso. E a minha mãe, que detestava espanhol, 

decidiu que eu estudaria francês. E a minha primeira ruptura com os medos que a cultura 

portuguesa da altura e que o mundo de mulheres, inevitavelmente, transmite às outras mulheres 



Transcrição                                                                                               
 

 3 

foi estudar, muito cedo, francês em França, sozinha. Bom, isso foi a minha experiência mais 

diabólica, mais brutal, mais assustadora, mas, ao mesmo tempo, foi a experiência que me fez 

sentir, muito precocemente, que todo o meu crescimento intelectual e emocional passava por 

derrubar medos, degraus. Ou seja, eu tinha sido educada a subir degraus, patamares de medos: 

no colégio de freiras; depois, em um liceu feminino muito repressivo, com uma moral muito 

repressiva. E aquilo que eu retenho  da minha infância foi essa rebeldia muito precoce. 

 

H.B. – Mas os seus pais estimulavam essa atividade intelectual? Ou não, ou isso era mesmo...? 

 

R.P. – Ah, estimulavam imenso! Estimulavam imenso! E o que aconteceu também é que eu era 

muito... a mais velha, mas muito rebelde e muito traquinas. Então, muito cedo – na altura, na 

minha geração, isso não acontecia –, eu fui muito cedo para um jardim de infância, o João de 

Deus, que tinha um método muito precoce de ensino da língua, através de um sistema que era a 

Cartilha maternal, de João de Deus. E exatamente por isso, aprendi a ler muito cedo, com três 

anos e meio. De forma que estas duas coisas, a leitura, o prazer, mais do que prazer, a paixão 

pela leitura e esta autoaprendizagem da derrubagem dos medos, acho que foram o meu sinal 

mais precoce da minha ligação à antropologia e ao terreno. 

 

H.B. – E você nasceu em Lisboa? 

 

R.P. – Nasci em Lisboa. Meu pai e minha mãe, também de Lisboa. 

 

H.B. – E o nome do pai e da mãe? 

 

R.P. – Minha mãe é Maria de Lurdes e meu pai é Rogério. 

 

H.B. – E a escola? 

 

R.P. – A escola foi... A escola primária... Adorei esse jardim infantil, porque havia muito 

poucas mulheres, meninas. Havia muito mais rapazes, portanto, era uma experiência 

completamente diferente da minha experiência doméstica, que era um mundo dominado por 

mulheres. E, de repente, havia... Eu era das poucas mulheres do jardim infantil. Eu me lembro 
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de ter sido uma experiência fabulosa. Depois, não gostei da escola primária. Detestei essa 

aprendizagem da... 

 

H.B. – Porque mudou de escola? 

 

R.P. – Não foi porque mudou, foi porque era muito repressiva. Era muito problemática e muito 

repressiva e com... 

 

H.B. – Quando você fala repressiva, é no sentido de comportamento? 

 

R.P. – Ah, é de comportamentos. Havia códigos alimentares estritos. Estou a falar de uma 

escola privada. Havia códigos alimentares estritos. Não eram só as boas maneiras de mesa, as 

maneiras de mesa, era também a dieta, e havia uma série de alimentos que tinham que ser 

ingeridos, quer se gostasse, quer não. E eu lembro, por exemplo, que só aos 23 anos comecei a 

comer queijo. Odiava queijo, porque me obrigavam a comer queijo na escola porque tinha 

cálcio. Portanto, quer do ponto de vista da dieta, quer do ponto de vista do código alimentar e 

do código de vestuário, era muito repressivo. Havia uma constrição do corpo que, para mim, era 

muito complicada digerir porque, como digo, era muito rebelde. E era obrigada a ter fardas... 

Não era uma farda, era... 

 

H.B. – Um uniforme. 

 

R.P. – Um uniforme. E durante anos odiei qualquer padronização de vestuário, por causa disso. 

Portanto, havia códigos muito restritos e muito constrangedores. E eu senti, desde muito cedo, 

que... 

 

H.B. – Isso era comum na escola pública e privada ou era uma característica...? 

 

R.P. – Eu creio que era comum. Eu creio que haveria traços comuns. Provavelmente, nas 

escolas privadas havia mais a responsabilidade... 

 

H.B. – De educar. 
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R.P. – ...de educar. Os códigos eram muito mais repressivos. Nas escolas públicas, eu lembro-

me, depois passei para um liceu, para um ensino secundário público, e ao nível de código 

alimentar, não havia nada que tivesse... qualquer semelhança que tivesse a ver com essa minha 

repressão muito precoce, que, hoje em dia, acho até que teve resultados positivos. Portanto, por 

um lado, havia códigos muito constrangedores, e por outro lado, temos que lembrar que 

vivíamos sob a ditadura, vivíamos nos tempos de Salazar e havia uma série de imposições, 

como a Mocidade Portuguesa, como as aulas de moral, as aulas de lavores, as aulas de culinária. 

Isso já ao nível do ensino secundário, já no liceu. Portanto, aí, o tal código de boas maneiras 

estava muito mais diluído, mas depois havia um conjunto de procedimentos e de 

obrigatoriedades que eram muito problemáticas – uma vez mais, muito impositivas e muito 

repressivas, mas muito problemáticas. Eu lembro dos lavores. A pessoa tinha que costurar. E 

lembro-me de, a certa altura, aprender, e valeu-me para a vida, a costurar porque... E já ia 

chumbar, ia reprovar por faltas, porque era péssima, detestava, mas tinha que... E depois, tinha 

aulas de culinária obrigatórias e aulas de puericultura obrigatórias e todo aquele universo 

construído, uma vez mais, muito feminino. Porque havia uma separação... 

 

H.B. – Mais forte para as mulheres? 

 

R.P. – Havia, na altura, uma separação absoluta, ao nível de sexo: havia liceus femininos e 

liceus masculinos. E tudo aquilo era construído, não só em torno de uma lógica feminina muito 

padronizada como muito dirigida para o casamento – para o casamento, para os filhos, para... 

Muito precocemente, nós tínhamos que ter a tal culinária e as aulas de cozinha e as aulas de 

lavores, mas, também, as aulas de puericultura, que eu achava completamente descabido, 

despropositado. Mas aos 15 anos, porque fiz sempre o liceu muito cedo, aos 16 anos, eu tinha 

puericultura, eu estava a aprender a tratar de crianças. Fazia parte de uma lógica educativa e 

social. Não era só uma questão de educação; era uma questão de lógica social segundo a qual as 

mulheres, nessa altura e nessa geração, ainda eram muito encaminhadas para o casamento, a 

procriação. Portanto, havia essa padronização, que eu divido nesses dois blocos e nesses dois 

patamares: o patamar dos comportamentos, mas, também, o próprio ensino era extremamente 

padronizado. E eu lembro-me, na altura, tudo que constituísse uma espécie de... nem sequer era 

contestação, [tudo que constituísse uma espécie de] interrogação, ou questionamento de um 
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conjunto de matérias era punido, era severamente reprimido. E punido, mesmo. Eu lembro-me 

de, em aulas de história, fazer... questionar uma série de elementos e... E eu tinha muito boas 

notas, era muito boa aluna, portanto, estava sempre nesse limite entre o muito mau 

comportamento e o muito bom aproveitamento. E eu lembro-me de, nesse ano, não ir para o 

quadro de honra porque a professora me deu várias faltas de castigo porque eu tinha dito que 

não era possível aceitar uma série de ensinamentos que ela veiculava e que veiculavam em 

todos os outros liceus. Portanto, a minha infância, eu não chamaria uma infância... 

 

H.B. – Suas irmãs se sentiam também assim? 

 

R.P. – Não. Eu não falo muito da minha infância porque foi um processo muito individual e 

muito solitário. Sinto sempre como um processo muito individual, muito solitário. Obviamente 

que com as minhas irmãs à volta, de quem eu gosto muito. Mas elas são pessoas completamente 

diferentes de mim. E desse ponto de vista... Mesmo hoje em dia, desconcerto-as, porque viajo 

sozinha para todo o mundo. Elas não viajam sozinhas. Viajam acompanhadas, obviamente, 

são... E lembro-me de, desde muito cedo, haver essa grande clivagem. Portanto, a minha 

trajetória dentro da família foi sempre muito individual, muito solitária. 

 

H.B. – E elas estudavam na mesma escola? 

 

R.P. – Elas não foram para o jardim de infância, porque eram bem-comportadas. 

 

H.B. – Ah, mas como é isso? 

 

R.P. – Eu portava-me... Eu era bastante irrequieta e então... 

 

H.B. – Sim. Mas então não era comum que todas fossem para o jardim? 

 

R.P. – Não, não. Na minha geração, não era comum. O que era comum era as crianças ficarem 

em casa até o ensino primário. Tinham empregadas que tomavam conta delas, ou famílias... 

 

H.B. – Então você foi beneficiada. 
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R.P. – Eu fui privilegiadíssima. 

 

H.B. – Sim. 

 

R.P. – Aliás, o que eu gostei mais da minha infância, que eu me lembre, nesse período que vai 

até o liceu, foi exatamente do jardim infantil João de Deus, onde eu passo agora a cheirar. Eu 

lembro-me do cheiro dos limoeiros que havia, das bougainvílleas... As bougainvílleas não 

cheiravam, mas tinham flores. E todo esse mundo era mágico para mim, porque era, de repente, 

um mundo de mulheres que se esboroava e onde entravam homens – homens pequeninos, é 

claro –, e era um universo muito sensorial. Era muito engraçado, porque todo esse universo dos 

sentidos era muito codificado e muito reprimido, ou eu sentia como sendo muito reprimido, e 

ali, não, era muito estimulado. E passo muitas vezes lá, porque há umas árvores que eu vou 

visitar no Jardim da Estrela – moro perto –, que gosto imenso, e passo lá para... 

 

H.B. – De volta. 

 

R.P. – De volta. E fico à espera que os limoeiros cheirem e que todo esse universo sensorial que 

eu recupero, que também foi muito importante para mim, me seja dado de volta. 

 

H.B. – E todos os estudo de educação, hoje, valorizam a pré-escola. 

 

R.P. – Valorizam. Mas na minha geração, não era comum. 

 

H.B. – Não. Na minha, também não. 

 

R.P. – As minhas irmãs não tiveram o ensino... Nenhuma das minhas irmãs teve esse ensino 

pré-escolar. Eu tive porque era irrequieta e era impossível manter aquela criança em casa e, 

então, fui para o jardim infantil. 

 

H.B. – E a lembrança do liceu é diferente, então? 
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R.P. – É diferente. É um mundo muito ambíguo: onde fiz grandes amizades para a vida, mas 

era, também, um mundo em que eu me sentia muito solitária e muito... eu não diria 

individualista, mas havia, nesse universo, um lado de loneliness, porque grande parte das 

minhas amigas pensava o futuro delas nessa base de talvez fazer a faculdade – algumas fizeram 

–, mas, na altura... Na minha geração, ainda havia muito, em Portugal, os cursos médios e havia 

muito a tradição de as mulheres serem, e até no meu universo social, hospedeiras, enfermeiras... 

Ficarem nesse universo, nesse patamar e depois casar e ter filhos. E desse ponto de vista, eu 

sentia-me um pouco diferente, porque não tinha como projeto sequencial casar e ter... Tinha 

muito mais, como projeto, viajar. Agora, esse liceu era muito interessante porque, no meio de 

toda essa repressão de que lhe falo, e que era real, que não é sequer ficcionada, havia, depois, 

mulheres absolutamente fabulosas, mulheres professoras absolutamente fabulosas e nas quais eu 

me sentia muito ancorada. Sendo elas, depois, no seu cotidiano, mulheres repressivas. Mas eu 

sentia que provocava nelas uma ambiguidade que elas, obviamente, respeitavam. 

 

H.B. – Elas talvez vivessem duplamente... 

 

R.P. – Duplamente. 

 

H.B. – ...a vida e a profissão, e você encontrava a profissão. E a sua escolha por universidade? 

 

R.P. – A minha escolha foi absolutamente bizarra, e tornaria a fazê-la. Eu escolhi clássicas 

[Licenciatura em Filologia Clássica pela Faculdade de Letras da Universidade Clássica de 

Lisboa]. E quando entrei na faculdade, no meu curso, no meu curso e nos cursos a seguir... 

Todos os testes diziam que eu devia fazer direito. Todos os testes que na altura fazia, esses 

testes psicotécnicos, encaminhavam para a área do direito. Mas eu gostava imenso, não 

conhecendo eu muito bem, da área das clássicas e, então, estudei, já no liceu, latim e grego e 

escolhi clássicas. E quando entrei na faculdade, no meu curso havia uma minoria de mulheres, 

que foram desistindo...  

 

H.B. – Clássicos é filosofia? 

 

R.P. – Não. São estudos clássicos: latim e grego. 
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H.B. – Estudos clássicos era o nome? 

 

R.P. – [Estudos clássicos], que é latim e grego. Aliás, chamava-se filologia clássica, 

impropriamente, porque não eram só estudos de filologia; tinha filosofia, metodologias, 

literaturas que eu revisito e revejo: a tragédia grega, a filosofia grega, a comédia, a filosofia 

latina, que me acompanharam pela vida. E esse curso era um curso muito bizarro, porque tinha 

uma outra jovem e grande amiga minha que continua até o fim, e depois as outras mulheres 

foram desistindo e acabamos num curso em que... de padres e seminaristas. Portanto, foi um 

universo completamente desconcertante, mas extremamente... Foi uma aprendizagem 

extremamente interessante e professores absolutamente sensacionais. E repetiria tudo de novo. 

Faria de novo... 

 

H.B. – E que professores chamavam mais a atenção? 

 

R.P. – Chamavam-me a atenção... Bom, claro, um professor... Não sei se devo dizer nomes, mas 

um professor que foi um privilégio eu ter tido como professor, que dava justamente história das 

culturas clássicas, um padre: Manuel Antunes. As aulas dele começavam aos sábados, às oito da 

manhã, e o anfiteatro estava cheio de pessoas que vinham... não só de clássicas, mas de 

geografia, de história, de outras áreas, e era um homem que, na altura, citava os gregos de cor – 

bom, ele vinha dessa área –, mas citava Marx, numa altura em que qualquer livro de Marx, por 

levar na mão ou na pasta, podia levar num instante à prisão ou à suspensão. Ele citava Marx de 

cor. E era um homem de uma erudição absolutamente deslumbrante. E depois, gostei muito das 

áreas da filosofia clássica, da filosofia grega, mas também da filosofia latina, e gostei muito das 

áreas das metodologias e das grandes literaturas, sobretudo da tragédia grega. E devo dizer que 

quando eu acabei o curso – e depois poderemos chegar aí –, cedo, porque comecei tudo muito 

nova, achei que me faltava muito, ainda, da minha formação universitária, mas quando acabei o 

curso, eu achei que tinha adquirido um patrimônio único, e que me acompanhou e continua a 

acompanhar-me: eu revisito os clássicos, leio-os. E acho que foi... Como digo, voltaria outra 

vez a fazer esse grau acadêmico completamente bizarro. Não havia mulheres na altura, como 

lhe digo, e todas as pessoas que me conheciam achavam um paradoxo eu estudar clássicas, 
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alguém como eu estudar latim e grego. Havia ali um paradoxo quase que de identidade. Mas eu 

repetiria tudo de novo e com a mesma paixão com que vivi toda essa formação. 

 

H.B. – E como é que a antropologia entrou? 

 

R.P. – A antropologia entrou porque... 

 

H.B. – Porque não havia o curso, ainda, de ciências sociais. 

 

R.P. – Exato. A antropologia entrou porque quando acabei clássicas, tinha 21 anos, 22... Na 

altura, os cursos eram de cinco anos. Eu chamo de clássicas, em vez de chamar de filologia 

clássica. Clássicas é a designação mais corrente, ainda hoje em dia. [Quando acabei clássicas], 

achei que faltavam-me coisas. Curiosamente, essa coisa que me faltava, senti muito 

precocemente que era a Índia. E, no fundo, foi pela Índia que eu fui à antropologia. 

 

H.B. – Assim, tão nova?! 

 

R.P. – Fazia todo o sentido. O universo do grego e do latim é o universo indo-europeu, portanto, 

eu ia ouvindo falar do sânscrito... Porque paralelamente a estes estudos de clássicas, muito 

clássicos e, ao mesmo tempo, muito revolucionários, porque tinha professores de uma 

criatividade intelectual única, singularíssima, e não vou dizer nomes para não magoar aqueles a 

que não me referir, mas, ao mesmo tempo, eu ia fazendo as cadeiras, todas as possíveis, de 

linguística. A linguística seduzia-me, atraía-me apaixonadamente, de tal maneira que quando eu 

acabei o curso, o meu primeiro convite foi para ser assistente em um Departamento de 

Linguística. Nem sequer foi no Departamento de Clássicas. Na altura, os assistentes eram 

convidados; não havia concurso. E é claro que, estudando linguística e estudando clássicas, o 

indo-europeu era-me familiar. Portanto, eu ouvia falar do sânscrito e da Índia, da língua 

sagrada, da língua clássica da Índia e desse parente muito próximo do latim e do grego. A Índia 

ia-me sempre despertando curiosidade. E a Índia que eu conhecia era, no fundo, a Índia do Jules 

Verne, daquela passagem muito restrita da sati, justamente, da queima das viúvas. Portanto, a 

Índia estava sempre latente. E quando acabei clássicas, eu queria continuar, e aquilo que me 

pareceu mais próximo desse trajeto de ingresso à Índia foi a antropologia. 
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H.B. – Ah, então... 

 

R.P. – E então fui fazer antropologia. 

 

A.G. – Em que altura era isso, em que ano? 

 

R.P. – Isto era nos anos 1970. E estava a começar, em Portugal, uma... Eu digo sempre ao meu 

filho que somos a parte privilegiada da humanidade em muitos pontos de vista, e eu fui 

privilegiadíssima em muitos pontos de vista, mas, curiosamente, todo o meu trajeto acadêmico, 

eu considero um trajeto de privilégio, pelo que eu recebi e pelas expectativas... 

 

H.B. – Pelo que pôde perceber, não é? 

 

R.P. – Exatamente. E por todas as minhas expectativas, que nunca foram defraudadas, pelo 

contrário, foram sempre abrindo novas trajetórias. Bom, e nesse ano, exatamente, em que eu 

acabei, estava a abrir, em Portugal, aquilo que se pode chamar a primeira licenciatura em 

antropologia, com pessoas – isso foi já em finais dos anos 1970 e anos 1980 –, com professores 

que tinham feito toda a sua aprendizagem no exílio e que voltavam para Portugal depois do 25 

de Abril. Tinham voltado, estavam a voltar. E eu tive professores de eleição. Alguns deixaram, 

a seguir, a antropologia, infelizmente; outros continuaram. Foi o José Carlos Gomes da Silva, 

exatamente, a pessoa que, em Portugal, abriu os estudos de Índia e que foi meu diretor de tese, 

foi o Pedro Castro Henriques, o Jorge [inaudível] de Campos, uma série de pessoas que, além 

do mais, tinham feito trabalho de campo, nomeadamente, em África, e portanto, traziam um ar 

fresco, muito revolucionário, no sentido mais amplo do termo, mas eram antropólogos a sério, 

que tinham feito a trajetória que o antropólogo fazia e que eu faço e que espero que... que 

continuo a estimular os meus estudantes a fazer, que é a passagem prolongada pelo terreno, a 

leitura dos clássicos e, enfim, dos contemporâneos. Portanto, eu tive esse curso de eleição, de 

pessoas que tinham chegado. Na altura chegou, ou tinha chegado, também, mas estava em outra 

universidade, o Joaquim Pais de Brito. Portanto, pessoas que vieram de vários lugares da 

Europa e que se reuniram para fazer a primeira licenciatura em antropologia. 
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H.B. – Quer dizer, aí você faz duas licenciaturas? 

 

R.P. – Fiz duas licenciaturas. Só que... Enfim, a segunda era considerada o equivalente ao 

mestrado, também, porque tinha uma... Havia um sistema... Isto tudo começou numa escola 

colonial, que era o Iscsp, uma antiga escola colonial. 

 

H.B. – Como era o nome? 

 

R.P. – Iscsp – Instituto Superior de Ciências Sociais e Políticas. Ainda existe e ensina 

antropologia. Mas era a grande escola colonial portuguesa e de onde grande parte dos 

etnógrafos que trabalharam justamente no regime salazarista saiu, e que trabalharam em África 

e na Ásia, na África portuguesa, na Ásia portuguesa etc. Mas, de repente, o sistema era esse, se 

a pessoa já tivesse uma licenciatura, podia fazer o número de cadeiras e poderia ficar com uma 

licenciatura ou mestrado, se fizesse mais cadeiras. Portanto, era o equivalente... No fundo, 

foram duas licenciaturas completas, porque eu preferi fazer as cadeiras todas. 

 

H.B. – Havia um trabalho de final de curso, uma dissertação? 

 

R.P. – Havia. Não era bem uma dissertação; era uma... 

 

H.B. – Uma monografia? 

 

R.P. – Era uma pequena monografia. E eu lembro-me que, na altura, escolhi os ciganos, que, 

para mim, era o mais exótico que havia em Portugal, em Lisboa. Porque obviamente que o 

trabalho de terreno não era muito fácil aqui, além de que, na altura, eu fazia várias coisas, 

nomeadamente... Eu queria ser também marinheira e estava a tirar um curso de patrão de costa 

que era muito exigente nesse ano e, ao mesmo tempo, já dava aulas. Portanto, escolhi os 

ciganos, trabalhar sobre os rom, porque me permitia fazer o trabalho... algum trabalho de campo 

em Portugal, em Lisboa. E para mim era a diferença mais viável. E porque, também... E, 

também, por algumas leituras que tinha feito, eu conhecia o parentesco entre a cultura rom e as 

culturas da Índia – hoje em dia é cientificamente provado, academicamente... 
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H.B. – A essa altura, você já tinha se casado? 

 

R.P. – Não. 

 

H.B. – Isso era em 1980. 

 

R.P. – Tinha namorados, mas não tinha casado. Depois, inicialmente, porque eu conhecia a 

língua – eu queria fazer trabalho de campo, mas tinha que, obviamente, conhecer a língua, e 

estudar uma língua da Índia parecia-me, na altura, muito exigente –, eu comecei por decidir 

trabalhar sobre a Grécia, porque tinha, paralelamente ao grego clássico, estudado grego 

moderno, e comecei a fazer o doutoramento cá, com o José Carlos Gomes da Silva. 

Inicialmente, pensei em trabalhar sobre a Grécia. E ao mesmo tempo que fiz cá, fui convidada, 

acidentalmente, para ter aulas... ter aulas não, para frequentar um conjunto de seminários em 

Nanterre. E aí, ao mesmo tempo que trabalhava com o Jean-Pierre Vernant e com outros 

helenistas, comecei a assistir a seminários sobre a Índia. Ou seja, a Índia estava sempre latente. 

E quando voltei a Portugal, de fato, eu ia... já estava mais ou menos definido que o meu 

doutoramento seria sobre a Grécia. Mas eu queria a Índia. E o José Carlos Gomes da Silva foi 

abertíssimo. Ele próprio tinha começado a trabalhar sobre a Índia e a ensinar Índia em Portugal. 

E daí a minha passagem para a Índia. Portanto, deixei a Grécia e comecei a trabalhar sobre a 

Índia. Depois voltei a Nanterre, mas já a trabalhar sobre a Índia, na École de Lagues d’Asie du 

Sud. Bom, mas foi basicamente em Portugal que fiz o doutoramento, e sobre a Índia. Portanto, 

foi aí que a Índia apareceu... 

 

H.B. – Quer dizer, a sua primeira viagem como antropóloga foi no doutorado, já no Iscte? 

 

R.P. – Foi no Iscte, no doutoramento, em 1983, em setembro de 1983. A minha primeira 

viagem do doutoramento, essa sim, foi um acidente. Ou por outra, teve a ver... Teve vários 

acidentes de percurso. O meu projeto inicial, desde o início, era trabalhar com intocáveis. Todo 

o sistema social indiano, todo o sistema de castas na Índia tinha sido estudado a partir do topo 

do sistema, a partir das classes mais altas, nomeadamente, brâmanes e outras castas, e aquilo 

que me interessava avaliar era como é que o sistema funcionaria quando nos posicionávamos na 

sua base. E, por outro lado, e se calhar, isso tem a ver com alguma... por um lado de rebeldia 
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minha e, por outro lado, pela própria influência do José Carlos Gomes da Silva, que também 

questionava muito as lógicas do [Louis] Dumont, tratava-se, para mim, de avaliar se aquela 

harmonia tão irrepreensível do Dumont, do trabalho do Dumont e de outros antropólogos se 

manteria quando, ao contrário daquilo que era a tendência dominante, nós nos situávamos 

exatamente na base do sistema, entre castas de intocáveis. 

 

H.B. – [Inaudível] aos intocáveis. 

 

R.P. – Aos intocáveis. E, portanto, eu tinha decidido que queria trabalhar com intocáveis e tinha 

decidido como estado de trabalho e língua de trabalho o Bihar, o estado do Bihar. Só que 

quando cheguei à Índia, em 1983, tinha sido declarado um estado de emergência no Bihar, por 

causa dos intocáveis, por um conjunto de contestações. Foi no início... 

 

H.B. – Quer dizer, reforçava a sua suspeita. 

 

R.P. – E que reforçava. E a pessoa que, na altura, me tinha dado o sponsorship acadêmico disse 

que não poderia me receber na universidade, que eu teria que esperar – coisa que eu fiz –, 

esperar algum tempo. Era um tempo relativamente curto, até eu conseguir que eu fosse aceita. E 

quando finalmente... 

 

H.B. – Mas você podia ficar lá esperando? 

 

R.P. – Podia ficar, mas não fazendo o trabalho acadêmico. Porque, na altura, o governo do 

estado do Bihar – além do governo central, ainda tem governos regionais, por estados, estaduais 

– tinha decidido que qualquer trabalho acadêmico, ou outros, filme, qualquer trabalho 

produzido no Bihar teria... Tinha uma espécie de censura, portanto, não poderia ser... Seria 

superintendido. Não poderia ser nem publicado nem editado sem essa... Obviamente que o 

termo não era censura, mas sem essa... 

 

H.B. – Supervisão. 
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R.P. – ...supervisão prévia, o que para mim era absolutamente impensável. Eu tinha vivido sob a 

censura toda a minha juventude... Bom, então, declinei o Bihar e iniciei um projeto muito 

atribulado que me levou ao Gujarate. Porque a ideia de que um antropólogo europeu, ou um 

europeu chega à Índia e se instala num terreno é completamente imaginária. Há um conjunto de 

procedimentos burocráticos que tem que se passar até se entrar numa aldeia e ficar numa aldeia 

e ter autorização, exatamente, para viver na aldeia. Portanto, esse processo foi complicado, 

sobretudo porque os apoios que eu tinha eram apoios que vinham sempre das castas superiores. 

E, portanto, eu comecei por ter apoio... 

 

H.B. – E não causava constrangimento? 

 

R.P. – Causava. E a minha primeira experiência foi, exatamente, uma experiência de existência, 

ou seja, finalmente, consegui apoio no Gujarate, para trabalhar no Gujarate, e consegui... Eu não 

sabia o que o Gujarate tinha. Eu não esperava ir para o Gujarate, portanto, não conhecia a 

língua. Tinha arranjado um jovem intérprete fabuloso, um jovem economista que tinha 

bloqueios no terreno. Então, o orientador dele tinha feito a seguinte proposta: ele trabalharia 

comigo, faria tradução simultânea até eu aprender a língua e eu o levava para o terreno e 

iniciava-o no terreno e desbloqueava-o. Ele tinha bloqueios terríveis de comunicação e, a certa 

altura, inviabilizava, de fato, a comunicação dele com as pessoas. Então, arranjamos um lugar, 

uma aldeia paradisíaca chamada Djuval, com um lago, palmeiras... Eu tinha uma casa 

maravilhosa; deslocava-me de bicicleta para a vilazinha mais próxima... Só que o meu apoio 

não eram intocáveis; eram castas da zona média do sistema. Bom, então, depois da primeira 

semana, da segunda semana, do princípio da terceira semana, eu percebi que o meu acesso aos 

intocáveis seria mediado, portanto, haveria sempre a mediação destes grupos que me apoiavam 

e, por isso mesmo, parcelar, fragmentário. E não era isso que eu queria. 

 

H.B. – E como esse grupo via essa mediação? Porque é uma separação tão... 

 

R.P. – Esse grupo controlava exatamente o meu acesso aos intocáveis, acesso esse que fazia... 

ou controle esse que fazia com que os próprios intocáveis me vissem com a maior das 

desconfianças e das distâncias. Na altura, harijan. Neste estado do Gujarate, harijan foi um dos 

nomes que os intocáveis adquiriram, depois de Gandhi. Hari, Deus, e jan, filho de, portanto, 
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filhos de Deus. Nesta filosofia humanista do Gandhi de que os intocáveis, tal como as outras 

castas, eram filhos de Deus. E estes harijans, como eram chamados na aldeia eufemisticamente, 

eram, obviamente, segregados. Mas como eu estava com os outros grupos, eles próprios me 

segregavam. Quando eu me aproximava, eu sentia muito claramente essas barreiras todas. 

Portanto, quando percebi que o meu acesso aos intocáveis seria mediado, abandonei a aldeia. 

Disse a este jovem que teríamos que interromper aquele trabalho e iniciei o processo de ser 

aceita em uma aldeia, não por castas da zona média ou da zona alta do sistema, mas por 

intocáveis. E esse processo foi muito atribulado, porque, primeiro, eu não sabia a língua, não 

sabia gujaráti... 

 

H.B. – Mas onde você morava? 

 

R.P. – Eu morava... Na aldeia onde vim a trabalhar, morava com uma família de intocáveis, de 

uma casta de intocáveis, os vankar. O que fez com que, muito precocemente, eu própria fosse 

segregada. Ou seja, inicialmente, a casta dominante, os rajput... Os rajput, de raj, rei, são as 

castas de xátrias, portanto, descendentes dos reis e guerreiros e que se reclamam, ou que se 

reclamavam na aldeia como tal e, além de se reclamarem como tal, usavam todos os símbolos 

bélicos possíveis. Portanto, além de tudo mais, havia uma afirmação de uma identidade bélica 

muito perturbadora, porque ela exercia-se mesmo, fisicamente, sobre os intocáveis. Bom, mas 

obviamente que a partir da altura em que eu fui aceita pela burocracia, ultrapassados todos os 

obstáculos burocráticos, estes rajput queriam que eu ficasse com eles, ou que ficasse numa zona 

neutra, que era a casa do panchayat. O panchayat é a administração local, onde ficavam 

exatamente os funcionários administrativos, os visitantes, os médicos, os médicos que faziam 

estágio na aldeia, etc. Mas eu disse que não, que ficaria com os vankar. A partir daí, as portas 

das outras castas foram absolutamente fechadas. As portas, porque os intocáveis não entram nas 

casas. Portanto, eu também não entrava. As pessoas desviam-se de mim nos caminhos de 

acesso, quer à estrada principal, quer aos correios ou às pequenas lojas da aldeia. E quando 

finalmente fiquei doente com malária, mas não sabia que era malária, o médico nunca me veio 

ver, porque o médico nunca vinha ao espaço dos intocáveis. Estamos a falar de castas cuja 

discriminação é terrível – e a intocabilidade é, seguramente, dos fenômenos de maior 

segregação mundial e discriminação mundial –, estamos a falar de castas cuja discriminação 

assenta numa lógica ritual, a contaminação da pureza, do puro e do impuro. Portanto, a partir da 
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altura em que eu estava com intocáveis, eu pegava essa impureza, portanto, o meu contato era 

contagioso e eu era absolutamente afastada. 

 

H.B. – Uma curiosidade que eu fiquei, anterior, até para ficar mais claro, nessa aventura incrível 

de pesquisa. Você falou dos procedimentos burocráticos. Então, eu imagino que quem vai 

acionar isso seja alguém de uma casta não intocável. 

 

R.P. – É, exatamente. 

 

H.B. – E como é que se consegue isso? 

 

R.P. – Eu consegui, inicialmente... Veja uma coisa, eu estava numa aldeia onde nunca tinham 

visto um europeu, nem os intocáveis nem as outras castas. É preciso pensarmos na aldeia, ainda 

hoje... Porque nós falamos da Índia hoje em dia como emergente – e é, amanhã eu vou falar 

disso –, como um dos países mais espantosamente emergentes dos últimos anos e que, em duas 

décadas, fez uma trajetória que a levou a ser a quarta potência do mundo, com uma taxa de 

crescimento econômico que todos conhecemos, com fenômenos culturais espantosos, com uma 

classe média superior à população dos Estados Unidos, mas a verdade é que 90% da população 

da Índia ou 80 e tal por cento vive nas aldeias. Ora, as aldeias da Índia são universos muito 

fechados e muito autônomos que têm uma rede de circulação num universo geograficamente 

muito limitado, o que fazia com que as pessoas que viviam na aldeia, quer os intocáveis, quer as 

outras castas, se deslocassem num eixo geográfico muito restrito e que, por exemplo, 

Ahmedabad, que era a capital, que na altura ficava a oito horas de distância de autocarro, de 

camionete, de várias camionetes, fosse como um universo completamente alheio e 

desconhecido. Portanto, eles nunca tinham visto um europeu. Nunca tinham visto um europeu. 

Portanto, um europeu que chega a uma aldeia, obviamente que dá nas vistas. Não tinham visto 

nenhum europeu. Além de que, o Gujarate não era nem é um estado turístico. Havia muito 

poucos... Turistas, não havia sequer, mas havia muito poucos estrangeiros no Gujarate. 

Portanto, a minha presença, obviamente que era logo... 

 

H.B. – Notada. 
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R.P. – E a minha primeira ideia e completamente ingênua de que, sendo aceita pelos vankar, me 

instalaria na aldeia, obviamente que foi logo desmanchada pelos procedimentos burocráticos 

que eu tive que ultrapassar. E ao longo desses procedimentos, as várias autorizações para ficar 

na aldeia eram dadas. Não a solução de que eu ficaria com os rajput e não com intocáveis. E eu 

não adulterei os fatos e disse sempre que queria trabalhar, estudar os vankar, que são uma casta 

de tecelões. Só que eu creio que, da parte dos vários órgãos administrativos, havia sempre a 

expectativa de que eu seria convencida a ficar com os rajput; a não ficar com os intocáveis. 

Lógica essa que falhou. Portanto, quando as autorizações já estavam dadas... E nesta última 

fase, que foi a minha instalação na aldeia... 

 

H.B. – E eles podiam retirar a autorização? 

 

R.P. – Não retiraram. Eu creio que poderiam, mas não retiraram. 

 

H.B. – Mas poderiam. 

 

R.P. – Só que a partir daí eu passei a viver a experiência da discriminação. O que, obviamente, é 

muito interessante. Ainda não estávamos... O pós-modernismo estava a começar a produzir os 

seus textos principais, mas a questão que se empunha na altura era esta: que objetividade é 

possível ter... E os antropólogos, na altura, tinham que ser objetivos, tinham que estar ausentes 

da sua própria observação como entidades, como nós sabemos, como individualidades, como 

pessoas, com emoções, com medos, com frio, com fome, com sede, com solidão. Bom, eu tinha 

isso tudo. Não havia telefones, não havia telemóveis, não havia... Estamos a falar de um 

universo onde não havia eletricidade, não havia tecnologias de comunicação. Mas a minha 

questão, desde logo, era: que objetividade eu posso imprimir a um trabalho em que o meu 

objeto de estudo, às tantas, sou eu própria? Ou seja, eu estava a trabalhar sobre a descriminação 

e a vivê-la eu própria, revoltadamente e com vários impasses, que era até que ponto é que... Só 

para situar, a intocabilidade foi abolida na Índia em 1950. Na Constituição, na primeira 

Constituição da Índia, a intocabilidade foi abolida. Em 1955 e porque ela continuava a verificar-

se, foi decretado que qualquer discriminação contra intocáveis seria inconstitucional e punível 

por lei. Quando eu cheguei à aldeia em 1983, os intocáveis não sabiam que a intocabilidade 

tinha sido abolida. Nos aerogramas que eu mandava na altura para o meu futuro marido, por 
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quem estava muito apaixonada, para os amigos, para a família, aerogramas azuis, havia uma 

imagem do Gandhi que dizia, exatamente, que os harijans... que os intocáveis eram filhos de 

Deus. Mas eles, intocáveis, que não liam... 

 

H.B. – Não sabiam. 

 

R.P. – ...não sabiam sequer que todas as discriminações que existiam contra eles eram 

anticonstitucionais. É claro que isso me colocou logo uma série de questões, em cascata e em 

cadeia. O meu primeiro movimento foi revoar o lado ilegal das coisas. Mas à primeira reação 

que eles tiveram de contestação, eles foram desempregados. Estamos a falar de populações que 

trabalhavam num universo agrícola, e portanto, os rajput dominavam esse universo. Sempre que 

eles contestavam, na estação seguinte, não lhes davam trabalho. Portanto, todo esse processo 

inicial foi um processo de muito... obviamente que para mim, hoje em dia, é interessante até e o 

revisito muitas vezes, mas muito complicado, porque era... Eu saía ainda de um padrão 

antropológico ainda da objetividade, da ausência do observador, da realidade observada, e eu 

era posta constantemente perante impasses – de natureza pessoal, obviamente, mas também 

ideológica –, e sempre nesta dúvida: até que ponto devo eu, como antropóloga, interferir nesta 

realidade? Sabendo, ainda por cima, que no caso dos intocáveis tinha consequências e que 

qualquer contestação contra as outras castas levaria a que, na estação agrícola seguinte, eles não 

encontrassem mercado profissional. Portanto, foi uma trajetória, obviamente... 

 

H.B. – Foi angustiante, também. 

 

R.P. – Também, muito angustiante. E, claro, com outras angústias. Em muitos dias, eu decidi 

que viria embora no dia seguinte, porque era, muitas vezes, um universo muito violento. 

 

H.B. – Você ficou então quanto tempo lá? 

 

R.P. – Fiquei primeiro nove meses seguidos e depois voltei, passado... Com um tempo de 

mediação relativamente longo, porque depois cometi a imprudência, e não haveria qualquer 

outra possibilidade, de pedir um visto – não podia ter o visto turístico –, pedir um segundo visto 
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para a Índia, para voltar à aldeia e trabalhar com os vankar, e o governo indiano demorou três 

anos a dar-me esse visto.  

 

H.B. – Você acha então que essa liberação burocrática lá de trás...? Ou não tem associação? 

 

R.P. – Eu não quero tirar consequências. Eu creio que sim, que tem. Mas a questão da 

intocabilidade é muito mais complexa e muito mais problemática do que isso. Os intocáveis, na 

altura, já no final do meu trabalho de terreno, antes do doutoramento – depois voltei –, em 1987, 

eles tinham começado a organizar-se naquilo que hoje em dia é um dos movimentos políticos 

mais curiosos da Índia e, se calhar, eu não quero generalizar, do mundo, que é: eles 

organizaram-se em torno de um movimento conhecido por dalit – dalit quer dizer inclinado e, 

por extensão, oprimido –, que efetivamente se impôs à agenda política da Índia. E hoje em dia o 

movimento dalit tem uma força, tem uma dinâmica única, com um estado como Uttar Pradesh, 

que, além de ser dos estados mais populosos da Índia yuppie, é dos estados mais conservadores, 

mais nacionalistas, é o estado hindi, da língua nacional, a ser governado por uma mulher 

intocável, o que é completamente desconcertante e dá-nos a ideia da força deste movimento. 

Agora, uma coisa é a categoria política dalit, que faz com que, através de um processo de 

discriminação compensatória, eles tenham cotas no ensino, na administração, na saúde etc., e 

outra coisa é ser intocável. A verdade é que um dalit pode ter, hoje em dia, o grau acadêmico 

mais elevado, pode fazer até um mestrado, um doutoramento. Estou agora a co-orientar, na 

Universidade de Brown, um jovem brilhante que é um dalit. Mas a verdade é esta, é que ao 

nível social e ritual, ele continua a ser intocável. Há uma descoincidência absoluta. 

 

H.B. – Na comunidade dele, na experiência dele. 

 

R.P. – Quando eu voltei agora em 2006 a Valthera para dar... desculpe, em 2004, depois de uma 

interrupção de cerca de dez anos, para dar o livro que tinha escrito sobre eles e que eu queria 

que fosse publicado na Índia, que foi publicado em inglês e na Índia, e não quis que fosse fora 

da Índia, foi na Índia, quando eu voltei, o movimento dalit tinha impresso a sua identidade 

política em toda a agenda governamental indiana. Mas quando eu voltei à aldeia, de repente, eu 

deparei-me com estes dois universos: por um lado, o panchayat, que é o governo local, a 

administração local, e que na Índia tem vários níveis, da aldeia, do taluka, que é o conjunto de 
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aldeias, do distrito, o estado etc., o chefe do panchayat, o sarpanch, era um intocável. 

Curiosamente, um jovem, agora não tão jovem, da minha família de acolhimento. Eles tinham 

conseguido, através de uma estratégia muito inteligente de aproveitamento das reformas 

econômicas, tinham conseguido fazer uma cooperativa, através da qual escoavam os seus 

produtos – eles são tecelões de algodão – para um universo de aldeias bastante largo e até a 

cidade. Mas aconteceu o seguinte... Eu voltei com o meu marido à aldeia. Ele nunca tinha ido à 

aldeia, ele foi comigo, e desta vez eu fui de carro. Eu ia sempre em transportes... Obviamente, 

em camionetes, em cadeias de camionetes, porque tinha que apanhar quatro até chegar à aldeia. 

Mas alugamos um carro e fomos de carro. E há alguma transformação nos acessos. Através das 

indústrias farmacêuticas, o Gujarate está muito beneficiado em infraestruturas ali à volta. Mas, 

bom, logo que chegamos, o motorista foi direto ao espaço central da aldeia, que é ocupado pelos 

rajput, pela casta dominante, e que me acolheram como se eu nunca estivesse estado entre 

intocáveis e acolheram-no a ele. Mas quando eu voltei e disse que ia voltar para trás, o carro 

poderia ficar ali, mas iria, obviamente, para visitar a minha família de sangue gujaráti, a minha 

família porque tenho uma Bharat Mata, uma mãe indiana, um pai indiano que, é interessante, 

ele morreu e eu fui adotada como filha da casa, mas quando disse que ia visitar a minha família, 

portas fechadas outra vez. Bom, e o que acontece é isto. Eu tive essa surpresa de a aldeia já... 

Primeiro, de já ter eletricidade, que não tinha, e depois, como eu dizia, de os vankar terem 

acesso e assento nos órgãos de decisão local, mas de... E isso eu vi logo, nesse centro da aldeia, 

na escola primária, estavam dois professores vankar que eu conhecia, intocáveis. Mas poucas 

horas depois, nem foi preciso esperar muito para perceber o seguinte: primeiro, que eles 

continuavam a não ter acesso aos templos das outras castas, então, tinham construído o seu 

próprio templo, que ainda estava em reboco e, por ausência de meios econômicos, ainda não 

tinha as murti das divindades – tinham umas murti, mas em papel. Eles não tinham esculturas. E 

continua a ser-lhes vedado o aceso ao templo das outras castas. Por outro lado, um dos pontos 

mais sensíveis de contágio, de contaminação ritual é a água, e em toda a minha permanência na 

aldeia, mesmo quando a água do poço dos intocáveis estava insalubre e imprópria para o 

consumo, eles não podiam tirar água do poço das outras castas, sob pena de a poluírem. 

 

H.B. – De poluir a água. 
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R.P. – Portanto, a água era-lhes atirada... Era-lhes tirada do poço e atirada para o seu próprio 

balde, a loto, aquela forma muito bonita que deve ter visto nos filmes. E eu perguntei como é 

que eles... A água não estava canalizada, não estava e nem há ainda canalizações, quando estive 

agora de novo na aldeia, e eu perguntei o que se passava com a água. E passa-se exatamente o 

mesmo. Ou seja, há um ano e tal, há um ano e tal antes, eles tinham tido um problema 

gravíssimo de insalubridade, de insalubridade da água e depois, de saúde, e quando, em um 

movimento de afirmação política, tiraram a água do outro poço, eles desencadearam uma 

hostilidade terrível, física e violenta, com feridos. E quando levaram o processo às instâncias 

locais, ao taluka, perderam. Portanto, a Índia é complexa. Com o crescimento econômico, de 

fato, incrível, com fenômenos de mundialização e a exportação da Índia para o mundo a que nós 

assistimos, vivem ainda com este paradoxo que é a intocabilidade, que é o sistema de castas e 

que é a intocabilidade. 

 

A.G. – Desculpe, é só uma curiosidade, como é que a senhora conseguiu acesso a essa casa? 

 

R.P. – Essa casa, eu consegui através de... Havia duas coisas que operavam na altura no 

Gujarate e que eu queria evitar: uma era os chamados Planos de Desenvolvimento Rural, que 

fazia com que, por exemplo, a formatação, a morfologia inicial das aldeias fosse completamente 

adulterada e as aldeias fossem reformatadas de acordo com esses Planos de Desenvolvimento, 

com a construção de novas casas, novos bairros etc., etc., e com a permanente ingerência de 

funcionários da administração local, mas, obviamente, ligados à administração central. E 

também não queria... a outra coisa... Um outro plano de evitamento era o trabalho de jesuítas – 

de resto, admiráveis – espanhóis que operam no Gujarate, trabalham no Gujarate, jesuítas e 

freiras católicas, ao nível da saúde e da educação. E, portanto, eu não queria estar numa aldeia 

em que houvesse jesuítas a trabalhar nem onde houvesse Plano de Desenvolvimento Rural, 

como aqueles a que assistia e que desfiguravam completamente as aldeias e intervinham muito 

ativamente na vida social da comunidade. Bom, e aquilo que eu consegui foi através, 

exatamente, de um vankar que, já na altura beneficiando o plano de cotas, de proteção das 

castas discriminadas, scheduled, tinha conseguido um emprego nos correios de Ahmedabad – 

tinha chegado à cidade, o que é impensável, o que já implica uma mobilidade social impensável. 

Através dele, que era um elemento não da família com quem eu fiquei, mas da casta vankar, 

consegui, primeiro... Eu fui com ele à aldeia e negociei localmente ficar em casa de uma 
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família, e foi esta família que me acolheu. Bom, aliás, estou a adulterar um pouco as coisas. 

Nem nos meus projetos nem nos meus sonhos mais elaborados teria que eu ficaria em casa de 

uma família. Eu achei que ficaria numa casa que eu alugaria ou arranjaria. Mas isso não existia. 

Não havia tal estrutura. Portanto, acabei por ficar na casa desta família. 

 

[FINAL DO ARQUIVO ROSA_PEREZ_2010.12.15_01] 

 

H.B. – Mas você mencionou que voltou ao campo com o seu marido. Eu queria recuperar um 

pouquinho essa trajetória pessoal: quando foi, quando... 

 

R.P. – Quando eu me apaixonei pelo meu marido, foi... 

 

H.B. – Aqui? 

 

R.P. – Aqui. Paixão daquelas totais, românticas. Quando eu me apaixonei, eu já tinha iniciado o 

projeto de doutoramento e já tinha iniciado o processo de ir para a Índia. Portanto, foi a 

experiência terrível de ir para a Índia apaixonada. E nove meses. É claro que ele foi também 

admirável. E num sistema em que as comunicações... Não havia eletricidade na aldeia. Portanto, 

estamos a falar de um universo que tem muito poucas confluências com o universo 

contemporâneo, que é: não havia eletricidade, portanto, não havia telefones, não havia rádios... 

E eu ia à cidade, por razões higiênicas, mesmo higiênicas, lavar roupas, mudar de roupas, 

comer, alimentar-me, de três em três semanas ou de quinze em quinze dias, ia à cidade e 

telefonava-lhe. Só que o sistema funcionava da seguinte maneira: ligava-se para uma operadora 

internacional que fazia a ligação para Portugal e depois ouvia-se ou não. Às vezes, eu ouvia e 

ele não ouvia e outras vezes era ao contrário. Sempre com muito ruído e uma distância 

sepulcral, as vozes daqui. Por outro lado, os aerogramas, eu tinha que os receber também em 

Ahmedabad. Então, a ideia das cartas românticas que chegavam à aldeia também não existia, ou 

seja, porque os correios da aldeia não funcionavam de fato. Não tinha nada a ver com os 

vankar; não funcionava. E os aerogramas que eu mandava, muitas vezes não chegavam, e os 

que ele mandava, eu não recebia. E, portanto, era nessas idas higiênicas à cidade... 

 

H.B. – Foi um teste impressionante. 
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R.P. – ...que eu contatava com ele e recebia os aerogramas azuis que ele... não, as cartas que ele 

mandava. E lhe escrevia imensos aerogramas. Ou por outra, mandava os aerogramas todos que, 

entretanto, tinha escrito durante as semanas. Mas não podia interromper o trabalho 

semanalmente, portanto, era aquela gestão da paixão ausente. E sem comunicação. É outro 

universo. Há uma jovem investigadora minha de quem eu gosto muito que fez também um 

trabalho prolongado no terreno em Goa e que também partiu para o terreno pouco tempo depois 

de se ter apaixonado, curiosamente, pelo atual marido, e às vezes confrontamos experiências, e 

acabamos, há dois anos, a dar um seminário em conjunto sobre isso, e é incrível. Eu às vezes 

penso que esse mundo não pode sequer ter existido, o mundo que eu vivi. O mundo dela é: ela 

está na aldeia e vai à net e fala pelo Skype e fala no Messenger. Qual Skype?! Qual 

Messenger?! Era um universo que hoje em dia nos parece irreal. E, no entanto, tem 20 e tal 

anos. 

 

H.B. – E quando foi o casamento? 

 

R.P. – Foi quando eu voltei. E depois tive um filho e depois [inaudível]. 

 

H.B. – A essa altura, você já estava no doutoramento. 

 

R.P. – Estava. 

 

H.B. – No Iscte. 

 

R.P. – Sim. 

 

H.B. – Então, você se casou antes de terminar o doutoramento? 

 

R.P. – Sim. 

 

H.B. – E aí eu queria um pouco, Rosa, que você conduzisse agora à sua carreira acadêmica. 

Porque você termina o doutoramento em 1992 e entra no Iscte em 2000. Tem um intervalo. 
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R.P. – Não, não. 

 

H.B. – Não? 

 

R.P. – Não, não. Eu comecei, antes disso, a dar aulas na Universidade Nova, na primeira 

licenciatura da Universidade Nova, como assistente do José Carlos Gomes da Silva. Eu tinha 

sido aluna dele de antropologia e ele convidou-me para ser assistente dele, e comecei em 1979 

ou 1980. E quando, a certa altura, no Iscte se abriu um curso de antropologia, uma licenciatura 

de antropologia, o José Manuel Paquete Oliveira, o sociólogo, convidou-me – convidou o José 

Carlos Gomes da Silva primeiro e depois a mim – para mudar para o Iscte, coisa que eu fiz 

cinco anos depois de estar na Nova. Portanto, eu entrei no Iscte no ano em que o meu filho 

nasceu. Na altura, aliás, estava grávida. Já tinha voltado da Índia. E entrei no Iscte em 1984. 

Esse 2000 deve ter a ver com o fato de, em 2000... 

 

H.B. – A agregação. 

 

R.P. – Sim, a agregação e, em 2000, eu ter começado um percurso – felizmente, regular e muito 

apaixonante – de dar aulas, de dois em dois anos, na Universidade de Brown, nos Estados 

Unidos. 

 

H.B. – E você, então, entra no Iscte. E como era o ambiente, ali, de formação dos antropólogos? 

Porque a maioria das entrevistas que a gente tem feito é com os sociólogos, então, na sociologia 

há uma referência muito forte do Sedas Nunes. 

 

R.P. – Sim, sim. 

 

H.B. – Há uma relação quase comum do Iscte com o ICS, por causa dessa figura. Como era na 

antropologia? 

 

R.P. – Na antropologia, o departamento estava a se fazer. Havia um grupo de fundadores desse 

departamento, que foi o Joaquim Pais de Brito, o José Carlos Gomes da Silva, o João de Pina 
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Cabral... São cinco. João de Pina Cabral, Raúl Iturra... que tinham decidido juntar-se e fundar 

este departamento. E quando eu entrei no departamento, havia estes cinco. O departamento 

estava em formação, estava no primeiro ano da licenciatura. Portanto, não havia propriamente... 

Por outro lado, com uma grande proximidade geracional. Não havia propriamente a ideia dos... 

Ah, e o Brian O’Neill. Desculpe. Não havia propriamente a ideia do pai fundador, ou dos pais 

fundadores. 

 

H.B. – Começa com uma equipe, não é? 

 

R.P. – Começa com uma equipe, curiosamente. A minha maior vinculação era com o José 

Carlos Gomes da Silva, de quem eu tinha sido assistente e com quem tinha feito o 

doutoramento. E aí, numa relação... Eu não chamaria hierárquica porque nunca... Nós 

buscamos, fomos muito amigos, portanto, não... É complicado falar em termos dessa hierarquia. 

Mas a única ligação mais... a única referência mais tutorial que haveria era essa, para mim, era o 

José Carlos Gomes da Silva. E depois, para as outras pessoas, nem sequer existia. Convidaram o 

João Leal, também, para vir para o Iscte. Na altura, já foi por concurso. E depois, o conjunto de 

jovens de quem eu tinha sido professora na Universidade Nova, eu própria, o José Carlos 

Gomes da Silva e o João Leal, vieram a entrar no Iscte. O departamento foi se constituindo 

deste grupo inicial, deste núcleo inicial a que se juntou, depois, um pequeno conjunto de 

pessoas da Universidade Nova. Portanto, três . E depois, uma geração que acabou a licenciatura 

no Iscte e que, entretanto, entrou, ou alguns da Universidade Nova, nomeadamente, o Miguel 

Vale de Almeida, a Graça Cordeiro, Manuel João Ramos, a Clara Carvalho. Portanto, esses 

viriam a entrar no Iscte. E o departamento depois foi... ficou completado, fechado – uma vez 

que, de fato, está mesmo fechado, infelizmente – por licenciados do Iscte. 

 

H.B. – E essa sua eleição de uma antropologia na Índia, ela permaneceu, estou vendo... 

 

R.P. – Permaneceu. 

 

H.B. – Mas ela foi mesclada com outro interesse mais por aqui ou você manteve...? 
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R.P. – Não. Eu digo sempre aos meus alunos que quando deixar de fazer trabalho de campo, 

deixo de ensinar antropologia. Talvez seja um exagero, mas... Ensinarei, seguramente, teoria 

antropológica e outras coisas, mas não as matérias que dou. Ou seja, a antropologia que eu faço 

tem a sua centralidade no trabalho de terreno, e não a concebo de outra forma. A antropologia 

que eu faço, portanto, a Índia esteve sempre na minha trajetória e está. Vim da Índia agora, 

porque estive de sabática. Mas de tal forma que... Depois deste trabalho com intocáveis e à 

procura de outra forma de intocabilidade, acabei por trabalhar em Goa, num templo hindu de 

Goa, com devadasi, com mulheres estigmatizadas, dançarinas do templo hindu. Mas só para 

dizer que quando agora quando eu voltei a Goa, ao templo, que entretanto se tornou um destino 

turístico, para fechar este livro que acabei agora, em inglês, abriu-se outro projeto. E, muito 

curiosamente, este projeto, este novo projeto volta aos intocáveis, aos intocáveis em Goa. Bom, 

mas isto para dizer que ao trabalhar sobre a Índia, inevitavelmente, outros interesses emergem. 

Primeiro, a Índia é interminável, é inacabável, e o que ao mesmo tempo foi de interesses 

paralelos, mas, obviamente, ligados à antropologia, que se foram desenvolvendo nos últimos 

anos na minha atividade profissional tem a ver com as várias instâncias da Índia em que ela se 

afirmou, até fora da Índia, nomeadamente, a diáspora, as questões da migração, de diáspora. E 

eu não diria que só hindu sequer, me parece ser uma diáspora indiana, em Portugal e na Europa, 

onde participo justamente do núcleo de debate da Comissão Europeia sobre a diáspora indiana 

na Europa e no mundo. 

 

H.B. – A discussão do pós-colonialismo. 

 

R.P. – As questões do colonialismo e pós-colonialismo, trabalhando em Goa, são inevitáveis. E, 

paralelamente, as questões que a Índia traz, muito apaixonadamente, ao meu trabalho e que têm 

a ver com a mundialização – e não foi a globalização – da Índia em muitas vertentes, 

nomeadamente, na vertente de cinema. E, portanto, uma componente em que atualmente tenho 

trabalhado e que me interessa cada vez mais tem a ver exatamente com a situação... e a 

antropologia em cinema. 

 

H.B. – Em cinema. 
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R.P. – Em cinema. Não é documentário. Em filme, em cinema. Mas, como digo, há outras 

questões. Entretanto, ao trabalhar com as devadasi, inevitavelmente, as questões de gênero 

tornaram-se prementes. Mas cada vez mais me interessam questões de etnografia, de observação 

etnográfica. Aí, claro que a Índia é um terreno privilegiado, porque é o meu terreno, mas as 

questões de etnografia e de observação etnográfica interessam-me muito particularmente e cada 

vez mais, numa altura em que a antropologia recua muito em relação a terreno. Isso acontece na 

antropologia portuguesa. 

 

H.B. – Também? 

 

R.P. – Infelizmente. 

 

H.B. – Porque é isso que eu queria comentar. A antropologia tem uma entrada clássica na 

etnografia e no estudo do que é muito distante e, contemporaneamente, ela quase se aproxima 

muito da sociologia... 

 

R.P. – Exato. 

 

H.B. – ...por um tempo presente, contemporâneo, urbano e tudo isso. 

 

R.P. – Exato, urbano e o mesmo do próprio antropólogo. 

 

H.B. – Sim, sim. 

 

R.P. – Na antropologia portuguesa, é o que nós temos, ou na antropologia que se faz em 

Portugal, e com trabalhos de grande mérito. Não estou a ser cortês nem outra coisa, há trabalhos 

de mérito. Mas é uma antropologia feita sobre Portugal, em muitos casos, sem terreno sequer, 

ou com terrenos muito exíguos na sua extensão, no seu escopo, mas é uma antropologia que 

recuou muito em relação, por exemplo, aos grandes terrenos e aos grandes dossiês etnográficos. 

Aquilo que me penaliza na antropologia portuguesa e na antropologia que é feita em Portugal é, 

exatamente, esse abandono do terreno. E nem sequer é só dos grandes dossiês etnográficos... 
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H.B. – Malinowski. 

 

R.P. – ...mas também dos dossiês etnográficos nacionais. A assunção, noutro dia discuti isso 

com um colega, a assunção de que, nesta agenda muito cosmopolita e interessante da 

antropologia contemporânea, a própria assunção de que a ruralidade já não existe, e de repente 

temos questões como envelhecimento de populações rurais, abandono das aldeias, 

representações, exatamente, dos velhos e dos novos, e todo esse universo que foi muito 

trabalhado, da oralidade, das tradições orais e, se quiser, do folclore, ele próprio foi 

abandonado. O Francisco Vaz da Silva tem se dedicado muito a esse trabalho ultimamente, mas 

é quase uma exceção. É claro que há o Joaquim Pais de Brito que trabalha também com esse 

universo. Mas a antropologia portuguesa – e eu creio que não se pode dizer só da antropologia 

portuguesa – tem uma agenda muito urbana, muito cosmopolita, mas, também, muito 

autofágica, muito virada... O autofágica é excessivo, mas muito... 

 

H.B. – Voltada para si. 

 

R.P. – Muito virada para si mesmo e, de fato, com o abandono do terreno e dos grandes dossiês 

etnográficos. Eu não sei se este é um problema... Não me parece que seja só um problema 

português. Agora, posso lhe dizer, por exemplo, que não é um problema americano. Porque na 

Universidade de Brown, justamente, eu dou Índia, estou na cadeira de Índia, o convite que me é 

feito tem a ver com o fato de eu fazer terreno, trabalho de terreno prolongado, e eu não tive 

nenhum aluno que eu tenha orientado que não tenha feito terreno. Bom, isto cá também não. As 

pessoas que trabalham comigo fazem terreno e fazem terreno fora de Portugal. 

 

H.B. – Você está fazendo uma distinção entre uma orientação de formação geral dos cursos... 

 

R.P. – Exatamente, mais geral. 

 

H.B. – ...ou experiências... 

 

R.P. – Agora, eu achei que poderia ser uma coisa dentro do departamento, em que os alunos 

continuam a fazer trabalho de campo... Claro que eu trabalho sobre a Índia e os alunos que 
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trabalham comigo geralmente trabalham sobre a Índia, mas cobrem um escopo geográfico 

muito mais vasto e fazem trabalho de campo. E, portanto, a observação etnográfica é crucial. 

Mas isso acontece com outras universidades americanas, em outros departamentos de 

antropologia. Mesmo alunos meus de mestrado que foram fazer o doutoramento nos Estados 

Unidos estão a fazer terreno prolongado. Portanto, há aqui uma perda que eu não sei como 

corrigir. Provavelmente, só será corrigida com estas novas gerações, com esta nova geração que 

voltou ao terreno. Mas mesmo assim... Dou-lhe um exemplo. Nós temos, neste momento, a 

segunda edição do Programa de Doutoramento em Antropologia. Quer a edição passada, a 

primeira, quer esta, têm uma procura absolutamente surpreendente, com um número vastíssimo 

de alunos. 

 

H.B. – No Brasil também. 

 

R.P. – É? É fabuloso. No Iscte, estou a falar do Iscte. Não sei o que se está a passar no... Enfim, 

sei, mas estou a falar do Iscte. Mas, por acaso, na Universidade Nova, não sei o que se está a 

passar. Sei mais o que se passa no ICS. Mas aquilo que lhe digo – e isso eu vejo também ao 

nível das candidaturas a doutoramentos na Fundação de Ciência e Tecnologia (FCT), onde 

tenho sido júri – é que o ano passado, por exemplo, o único aluno que não fazia trabalho sobre 

Portugal era um aluno de doutoramento que está a fazer o doutoramento comigo. Não estou a 

[inaudível] a mim própria; estou a constatar que, em um grupo muito vasto, todos trabalhavam 

sobre Portugal e sobre questões portuguesas. E a variante era: migrações brasileiras em 

Portugal, onde havia bastante a trabalhar, ou questões de migração, para ver a questão de 

migração ou diáspora, mas sempre em Portugal. 

 

H.B. – É um outro, mas em um espaço seu.  

 

R.P. – É outro cá dentro. 

 

H.B. – É, aqui dentro. E você acha que é absolutamente fundamental, para a antropologia, essa 

distância, inclusive espacial? 
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R.P. – Eu não falaria só... Eu creio que... Bom, a distância pode ocorrer quando eu observo o 

meu vizinho do lado. 

 

H.B. – Claro. 

 

R.P. – Ocorre, inevitavelmente. A partir da altura em que eu vejo, em que eu observo 

etnograficamente, eu crio essa distância. Claro que essa distância faz parte da natureza da minha 

observação. Eu poderia ter escolhido um terreno aqui, e mesmo, como dizia há um bocado, 

apaixonada, eu fui para a Índia e a Índia é que me ocupa. E vejo, justamente nessa grande 

distância, um olhar mais privilegiado sobre a alteridade. Mas aquilo que eu lhe digo é que, 

também, Helena, é que a antropologia portuguesa começa a sair dos grandes debates 

internacionais. Porque a verdade é esta, é que se há contextos em que nós assistimos ao recuo 

do terreno, há contextos em que, ao contrário, o terreno é obrigatório, ou voltou a ser reimpresso 

nas agendas acadêmicas. E aí a antropologia portuguesa, que está virada para si própria, e muito 

virada para si própria, obviamente que não participa sequer nesses grandes debates etnográficos 

internacionais, e com grandes perdas para os antropólogos portugueses, obviamente. 

 

H.B. – Mas há uma alteração hoje ou você acha que ainda resiste, a antropologia portuguesa, a 

entrar nesse movimento? 

 

R.P. – Infelizmente, se fizer um historial nos departamentos de antropologia em Portugal, vê 

que o número de pessoas que trabalham sobre terrenos não portugueses é exíguo, é residual. 

 

H.B. – Mesmo os jovens? 

 

R.P. – Não. A minha expectativa é exatamente estes jovens que começam a fazer 

doutoramentos na Índia, em África, sobretudo nestes contextos, e não necessariamente sequer 

na Índia portuguesa, na Índia de presença colonial portuguesa, e em outros contextos africanos. 

Sobretudo nestes dois grandes contextos, África e Índia, por agora. E, provavelmente... E 

começa a aparecer alguns trabalhos no sudeste asiático, nomeadamente, uma jovem que trabalha 

na Malásia; outra jovem que trabalha em Cingapura; alguns começam a trabalhar na China – na 

China, mas não necessariamente em Macau. Portanto, eu acho que é nesta geração que está a 
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concluir doutoramentos ou concluiu-os recentemente que vai configurar-se um universo em que 

a antropologia vai recuperar, não só o terreno como prática central como o terreno não 

português. Mas, curiosamente, também, aquilo que eu observo é que esta geração de jovens 

trabalha com pessoas que fazem, elas próprias, terreno fora de Portugal, dominantemente. Para 

dar aqui um padrão: felizmente, como cada uma dessas pessoas orienta vários investigadores, a 

minha expectativa é que essa explosão... 

 

H.B. – Eu acho que temos um movimento semelhante no Brasil, não só da antropologia, mas da 

sociologia e da ciência política. Foi sempre muito mais provinciana, no sentido de olhar mais 

para dentro do país, e hoje há uma alteração, sobretudo com os jovens, que já são estimulados 

por esse contato. Mas eu queria te fazer uma pergunta, eu fiquei muito impressionada com esse 

seu trajeto de uma menina inquieta até uma profissional dos intocáveis e... 

 

R.P. – Não dos intocáveis. Agora eu voltei aos intocáveis, curiosamente. 

 

H.B. – Está voltando. 

 

R.P. – Faz parte destes tais privilégios que o terreno me deu e continua a dar, e a antropologia 

já. 

 

H.B. – E com essa referência tão forte ao mundo das humanidades clássicas. E eu queria te fazer 

uma pergunta de quem não é antropóloga: quanto que esse trabalho de campo te ensina da 

humanidade? Quer dizer, como é que se encontrou, para você, essa experiência tão 

extraordinária sua com esse grupo tão afastado... 

 

R.P. – E tão próximo. 

 

H.B. – ...e tão próximo e essa sua formação e inquietação de mais jovem? 

 

R.P. – Eu tive uma banalidade... 

 

H.B. – Dificilmente. 
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R.P. – ...ao custo teria uma evidência: os terrenos que eu fiz e faço têm a ver com a minha 

própria identidade e com a minha própria... A escolha destes terrenos não é de todo alheia, 

como não é em nenhum antropólogo, à minha formação ideológica, cultural, familiar, pessoal 

etc. Portanto, há um círculo que inevitavelmente se faz e que se vê que se abre e que 

[inaudível], que é, para mim, muito coerente. Agora, a verdade é que esta experiência, este 

trabalho de campo em particular, com intocáveis e depois com mulheres estigmatizadas, as 

dançarinas do templo hindu, portanto, no fundo, de uma antropologia muito feita nas margens – 

e aqui, depois poderemos ou não voltar às questões da subalternidade, que me marcou muito, 

dos Subaltern Studies –, mas este trabalho feito nas margens tem a ver muito com esta 

inquietação, e eu creio que, no fundo, não é alheio ao meu próprio trajeto de vida. E eu creio 

que, uma vez mais, fui aí muito privilegiada. Nós dizemos sempre, é inevitável que o terreno 

nos marque. O terreno é sempre iniciático. A passagem por um terreno nos reporta a uma 

experiência inicial e iniciática, sobretudo um terreno distante, diferente, longínquo. Agora, eu 

tive, de repente, simultaneamente, a dor, a angústia, mas também o privilégio de trabalhar com 

pessoas discriminadas, objeto de discriminação. A minha humanidade e o meu humanismo não 

poderiam ter sido mais provocados, mais desafiados. E, no fundo, aquilo que eu faço na Índia, 

se quer que diga, me apaixona tanto quanto o trabalho de terreno e, agora, o trabalho 

humanitário com mulheres e com intocáveis. Portanto, no fundo, a Índia deu-me muitas coisas: 

deu-me essa experiência inicial e iniciática, que poderia ter sido de ruptura – há antropólogos 

que não voltam aos seus terrenos –, mas que não foi, felizmente, e deu-me essa iniciação numa 

humanidade que eu nem sequer sabia que existia e que me obrigou a reavaliar os meus próprios 

padrões de vida. Eu posso lhe dizer que depois de ter vivido em um universo em que, depois de 

uma grande seca do Gujarate, a seca de 1985 e 1986 – eu lembro-me que quando eu voltei à 

aldeia, o Gujarate tinha vivido uma seca enorme –, em que a alimentação vegetariana, apesar do 

estereótipo de vegetariana, dos vankar era feita, a nossa alimentação de [inaudível], com algum 

chapati, com restos de cereais e de folhas de árvores de... Eram folhas que nós não 

consideraríamos sequer... Comestível, mas que... Não é venenoso e, portanto, era comestível. Eu 

sou incapaz de deitar fora alimentos, por exemplo. Em uma sociedade de... Eu sou incapaz. 

Sinto que... E, portanto, estas experiências liminares, até da fome, da sede, porque também 

havia a falta de água, obviamente que foram experiências de grande angústia e de grande dor, 

mas foram experiências de uma... 
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H.B. – [Foram experiências] que alteraram a sua vida. 

 

R.P. – [Foram experiências] que alteraram completamente a minha vida. E eu deixei de ser... 

Enfim, se quiser, perdi a inocência e perdi alguma descontração. Mas ganhei tantas outras 

coisas! 

 

H.B. – Rosa, o 25 de Abril te pegou com 20 e poucos anos. 

 

R.P. – Sim. 

 

H.B. – Você tem uma... 

 

R.P. – Foi uma experiência... Me pegou com 20 e muito poucos, com 21 anos, não sei. Muito 

poucos. E foi uma... Obviamente que foi uma experiência, ela própria... 

 

H.B. – Você esteve aqui e viveu...? 

 

R.P. – Estive aqui e vivi. 

 

H.B. – Pode contar um pouco? 

 

R.P. – Posso contar uma vez mais. Na altura, obviamente, já adulta, mas neste universo de 

mulheres da minha família, relativamente medrosas, e o primeiro movimento foi, à revolução, 

fechar as portas. E eu lembro-me de ter fugido de casa, ainda, na altura, e ir para a rua e de viver 

a libertação de colegas que tinham sido presos – alguns, na véspera; alguns, umas semanas 

antes; alguns, uns meses antes –, viver essa experiência única e festiva e completamente de 

ruptura que foi o 25 de Abril. Nós só percebemos isto quando... Nós não percebemos, eu às 

vezes digo aos jovens... 

 

H.B. – De imediato. 
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R.P. – ...quando de repente pensamos que podemos nos comunicar livremente. O meu filho e os 

jovens da geração do meu filho não fazem qualquer ideia de o que é a censura, essa coisa 

horrível e esmagadora que é eu estar em um café e não saber se aquilo que eu digo me pode 

levar, no dia seguinte, à suspensão, ou à prisão. Uma coisa como a censura, que foi tão marcante 

na minha geração, ainda, dos meus 20 anos para trás, e que de repente não existe. 

 

H.B. – É inexistente. 

 

R.P. – É inexistente. Portanto, são essas barreiras todas que foram derrubadas. O 25 de Abril foi 

aquilo que o Chico Buarque de Hollanda cantou: foi, de fato, uma grande festa social e política. 

 

H.B. – A gente sempre faz uma pergunta, para os nossos entrevistados, se é possível, nessa sua 

trajetória, você eleger, que fosse um livro, uma obra, uma referência que tivesse tido, para você, 

um impacto. 

 

R.P. – Uma obra? 

 

H.B. – Sim. 

 

R.P. – Bom, eu sinto-me tentada a falar de um conjunto de obras que irromperam quando eu 

comecei o terreno e que... É um grupo a que se chama, exatamente, Subaltern Studies Group. 

Curiosamente, com [inaudível] que hoje em dia são das grandes vedetes acadêmicas do mundo, 

desde as vedetes, vedetes, como [Gayatri] Spivak e como Homi Bhabha, a outros, menos 

vedetes e absolutamente inspiradores, como Partha Chatterjee e Dipesh Chakrabarty. Ao mesmo 

tempo que eu iniciava o terreno, começava-se a publicar, na própria Índia, os Subaltern Studies, 

que é o projeto acadêmico mais cosmopolita, quanto a mim, da minha contemporaneidade, com 

esses grandes autores e investigadores que hoje em dia pululam e preenchem as academias 

europeias e americanas. Começava-se a publicar, e era essa... com essa provocação, que era, 

exatamente, desestabilizar a teoria crítica europeia e questionar a história da Índia, a história da 

sociedade da Índia pela voz dos seus subalternos, que culminou com esse texto da Spivak, 

justamente, Can the subaltern speak?, e ao mesmo tempo, exatamente isso, essa preocupação 

programática e metodológica, embora os Subaltern Studies nunca tivessem tido uma focagem 
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propriamente na área da antropologia. Não tiveram nem têm, estruturalmente, essa focagem, e 

que é, justamente, avaliar a sociedade indiana a partir das suas margens, dos seus subalternos. 

Portanto, eu diria que os Subaltern Studies tiveram uma grande influência na minha trajetória de 

Índia. E continuam a ter. Continuo a trabalhar com eles. Agora já, alguns, como colegas e 

alguns, como amigos até. E, portanto, como escola, como grupo, do ponto de vista do impacto 

que tiveram no meu trabalho e do impacto que é terem feito confluências, que é, de repente, 

aquele meu posicionamento nas margens do sistema estar a ser desenhado como um projeto 

acadêmico por pessoas academicamente brilhantes. Portanto, esse grupo marcou-me muito, do 

ponto de vista acadêmico, do ponto de vista ideológico e até do ponto de vista humano. 

 

H.B. – Humano, claro. E por falar em trabalho em grupo, a sua trajetória teve ponto de encontro 

com o Brasil, por exemplo? Você, quando é que foi ao Brasil? 

 

R.P. – Fui ao Brasil, a convite da Associação Brasileira de Antropólogos, pela primeira vez, em 

1993 ou 1994. A Associação Brasileira de Antropólogos fez um convite a quatro, mais um 

depois, a cinco antropólogos portugueses a ir ao Brasil, justamente, e apresentar uma espécie de 

pequena panorâmica da antropologia portuguesa contemporânea. Portanto, essa foi a minha 

primeira ida ao Brasil. Depois mantive sempre contatos com alguns colegas, com quem tenho 

grande proximidade hoje em dia, afetiva até. E obviamente que não posso deixar de destacar o 

Gilberto Velho. Foi a minha continuidade, mesmo quando eu deixei de ir ao Brasil. O Gilberto 

era o meu Brasil. Depois vim a reencontrar outros, alguns antropólogos, por razões diferentes, 

brasileiros. E agora, curiosamente, este ano eu fui convidada, o ano passado e este ano, fui 

convidada a ir ao Brasil por causa da Índia, para falar sobre a Índia, e acabei em não poder 

aceitar os convites todos que tive, mas fui a um, ao Fazendo Gênero. Entretanto, tinha 

trabalhado cá com a Carmen Rial e a Miriam, menos diretamente. Mas com a Carmen, tínhamos 

dado uma cadeira conjunta, de resto, apaixonante, um seminário de mestrado e doutoramento 

muito, muito estimulante e muito apaixonante. E os meus convites para voltar ao Brasil 

acabaram por se consumar no Fazendo Gênero, em que apresentei, exatamente, uma 

comunicação sobre a Índia e, curiosamente, sobre o impacto de Bollywood, do cinema de 

Bollywood sobre as mulheres de uma aldeia, neste caso, do Gujarate, a que voltei. As mulheres 

de uma aldeia da Índia aonde o cinema chegou agora e por mãos masculinas. Portanto, agora, 

todos esses contatos com o Brasil refloresceram. Além de que a Índia e o Brasil, como sabe, são 
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interlocutores muito próximos e muito privilegiados, desde o nível negocial ao nível acadêmico. 

Começa a haver um triângulo muito interessante... um triângulo não, um vaivém muito 

interessante entre o Brasil e a Índia. E, curiosamente, eu fui chamada a esse percurso, que é, 

obviamente, apaixonante. 

 

R.P. – Da minha experiência em Moçambique... Em Moçambique, foi uma experiência, uma 

vez mais, humanamente única e academicamente única. Primeiro, foi um desafio às minhas 

convicções mais [inaudível]. Eu achava que... A África que eu conhecia – eu viajei desde muito 

cedo e por muitos lugares – era a África do Norte: Marrocos, Tunísia, Argélia, até o Egito. A 

África ao sul do Saara era-me completamente desconhecida. Fazia parte de um projeto e 

continua a fazer: viagem solitária e, se calhar... Em Moçambique, foi um convite que eu tive 

para dar aulas, para dar uma cadeira na universidade de Maputo, a Universidade Eduardo 

Mondlane. E fazia parte das minhas convicções que eu era da Ásia, era uma mulher das ásias. 

Não das arábias, mas das ásias, da Índia. Não só da Índia. Porque falar de Índia, obviamente, é 

falar da Ásia do Sul. Não é possível separar as duas coisas. Mas muito a Ásia. Tinha viajado 

pela Ásia. E Moçambique apanhou-me absolutamente desprevenida. Eu não estava preparada 

para gostar tanto de Moçambique. Tanto, tanto que penso muito em voltar. Não estava 

preparada para ter uma experiência academicamente tão estimulante como a que tive, em que eu 

era suposta a dar aulas duas vezes por semana, e o resto, viajar... Viajar fazia parte dos meus 

projetos: daria duas semanas e viajaria por Moçambique e, com um bocado de sorte, ia à 

Tanzânia. E, de repente, eu dava aulas todos os dias – portanto, acabei dando um crash course –

, das sete às onze da manhã, porque os estudantes não tinham tido a cadeira a montante. 

Portanto, eu estava a dar aulas todos os dias. Aos domingos, ia à piscina, e depois tirei um fim 

de semana para fazer uma pequena viagem. Portanto, Moçambique continua a ser um mistério 

para mim, mas foi... 

 

A.G. – Qual o curso e o tempo do curso? 

 

R.P. – Foi um mês, em que dei duas cadeiras em um ano. Quer dizer, dei uma cadeira e a 

preparação da cadeira anterior. Como eles não tinham livros, eu passava as tardes a escrever 

textos para dar no dia seguinte. E eu não estava preparada para gostar tanto de Moçambique, 

para gostar tanto daqueles alunos, para gostar tanto daqueles colegas e para ter, de repente, uma 
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experiência acadêmica tão empolgante, que era ter aqueles jovens sedentos de antropologia, e 

de uma antropologia que não tinha a ver com a Índia sequer. Eu tinha sido convidada para uma 

cadeira teórica que fazia parte do meu percurso inicial, que vem da linguística para o 

estruturalismo e, portanto, da... Era uma cadeira de antropologia do simbólico, creio eu, mas 

eles não tinham tido a preparação anterior. Portanto, Moçambique, eu não estava preparada. E 

obviamente que mais uma convicção foi reformulada e foi uma experiência única. Goa foi 

diferente. Eu fui parar em Goa por um acidente absoluto. Depois de acabar o trabalho com os 

intocáveis na Índia, eu tinha decidido estudar... A sequência do trabalho continuava a ser Índia e 

continuava a ser intocáveis. Eu queria trabalhar com intocáveis num contexto em que o 

hinduismo tivesse sido exposto a outra prática religiosa e a minha primeira decisão tinha sido o 

Islã, porque o Gujarate é um estado de presença muçulmana muito forte. Só que eu fui 

convidada a ir a Goa, onde eu tinha estado... Depois daquela estadia prolongada na aldeia, eu fiz 

uma grande viagem pela Índia e tinha gostado muito, e quando fui convidada, quando fui 

convidada por acidente para voltar a Goa e, depois, para organizar uma exposição sobre Goa, 

que fiz com o Joaquim Pais de Brito e a Susana Sardo, a minha primeira questão então foi: por 

que não aqui, a intocabilidade num meio em que...? Não tem nada a ver com a Goa portuguesa. 

Era hindu, interessava-me uma Goa hindu, que era dominante e sempre foi, majoritária e 

sempre foi, predominante e sempre foi, que era: o que acontece à intocabilidade num meio, em 

teoria, dominantemente cristão? Mas, de fato, não sendo o cristianismo dominante, é muito 

importante em Goa, é importantíssimo. E o meu primeiro trabalho sobre Goa teve a ver com a 

continuação do trabalho do Gujarate, que era, de resto... Eu não trabalhei com a Goa católica; eu 

trabalhei e trabalho com a Goa hindu, embora elas não se possam separar. E era trabalhar com 

intocáveis em Goa, num universo em que a intocabilidade seria um paradoxo, ao abrigo dessa 

ideia da equidade católica. Curiosamente, os católicos diziam: “Nós não temos intocáveis”. E os 

hindus mandavam para os seus templos e para as devadasi, as dançarinas do templo, que, não 

sendo outcaste como os intocáveis, eram acaste, não tinham casta. Não tinham nem têm. Uma 

vez mais, [inaudível] e todas as questões de gênero. Curiosamente, quando agora voltei a Goa 

para... A minha Goa não foi a Goa colonial portuguesa; foi outra Goa. Claro que o colonialismo, 

entretanto, saltou-me ao caminho – era inevitável, num contexto colonial – e os estudos 

coloniais e pós-coloniais. Quando agora voltei a Goa, em outubro, outubro e novembro, porque 

achei que não podia fechar este livro sem voltar ao templo, que, entretanto, se tinha tornado um 

destino turístico – é o único templo hindu de Goa que se tornou um destino turístico –, quando 
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voltei para fechar o livro, abriu-se outro terreno. Ou seja, de repente, aqueles tais intocáveis que 

em teoria não existiam saltaram-me ao caminho. E, portanto, o meu novo terreno que agora 

iniciei tem a ver com a intocabilidade em Goa e com esse paradoxo entre ser dalit e ser 

intocável. 

 

H.B. – Fascinante, Rosa. Muito obrigada. Foi maravilhoso, maravilhoso! Muitíssimo obrigada. 

Estou encantada. 

 

A.G. – Eu também. 

 

H.B. – Estou encantada, deslumbrada. Estou muda. 

 

[FINAL DO DEPOIMENTO] 


