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Celso Castro – Bom, Susana, inicialmente, a gente queria agradecer pela sua 

disponibilidade e começar a entrevista pedindo alguns dados sobre a sua formação, 

biografia: onde você nasceu, a sua família, os seus estudos pré-universitários.  

Susana Viegas – Eu nasci em Lisboa. Sou de família, aliás, bastante enraizada na 

cidade de Lisboa: minha mãe já nasceu em Lisboa, portanto já tem duas gerações vivendo. 

E fiz a minha formação, os primeiros anos de infantil e depois do Liceu, também na cidade 

de Lisboa, primeiro num colégio privado, católico progressista, o Beiral, que é um...  onde, 

no fundo, me permitiu conjugar entre a minha idade e o facto de ter estado nesse colégio, 

eu, de facto, eu, praticamente, não vivi o período da ditadura, não tive consciência do que 

estava a acontecer no país; tive um ensino... mesmo as matérias que nós aprendíamos eram 

muito diferentes daquelas que os colégios oficiais estavam a dar; um ensino muito mais 

livre, com muitas artes plásticas, com um incentivo à criatividade, portanto havia um 

pouco essa idéia.  Entrei... De facto, quando se deu o 25 de abril, em 74, eu estava no 

último ano desse colégio, antes de passar depois para o ensino oficial, que fiz todo em 

liceus na Avenida de Roma. O Liceu Rainha Dona Leonor, onde conheci algumas das 

pessoas, que depois vim a encontrar também na faculdade. Portanto, era já ali perto da 
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zona de Entrecampos e do Instituto Universitário de Lisboa (ISCTE), havia alguma 

relação. Fiz o décimo segundo ano já na Cidade Universitária, que era um liceu que 

também foi assim uma experiência um bocado... transição para a universidade. Nessa 

altura, quando estava a fazer esse décimo segundo ano, comecei a ouvir falar de várias das 

pessoas do ISCTE como sendo pessoas que tinham vindo do estrangeiro e que estavam a 

ter um ensino... busquei a ir, ouvir aulas durante essa altura. Estava, na altura, indecisa 

entre a história e qualquer coisa que nem sabia muito bem qual era o nome, que vim a 

perceber que seria antropologia. De facto, estávamos em 82, havia em Portugal um ensino 

de antropologia, de ciências sociais tinha estado sempre muito ligado a uma escola, 

centralmente, a uma escola de formação de administradores coloniais, o Instituto Superior 

de Ciências Sociais e Políticas (ISCSPU), e depois da revolução, de facto, entre a 

Universidade Nova e depois o ISCTE, formou-se no fundo toda uma outra concepção. 

Quer dizer, o ISCTE já tinha os cursos noturnos. Mas criou-se uma outra concepção das 

ciências sociais. E eu fui do segundo ano do curso de antropologia do ISCTE. Portanto, o 

curso começou em 82, eu entrei em 83. No primeiro ano, houve apenas quatro alunos. 

Portanto, nós fomos uma turma de quinze, foi a primeira turma, assim, mais composta da 

área da antropologia. Sendo que ainda era ainda era nessa altura, o curso, nos primeiros 

anos, era comum sociologia e antropologia, portanto estávamos... nem teríamos, 

teoricamente, que escolher  exatamente, até o segundo ano. Portanto era uma concepção, 

na verdade, mais de ciências sociais do que hoje, por exemplo, que os cursos são muito 

mais especializados.  

C.C. – Disciplinarizados. Mas esse seu interesse em fazer ou história ou ciências 

sociais?  

S.V. – Pois. Nós, na verdade, durante o liceu tínhamos... Era no fundo... Agora, 

entramos exatamente na questão que estávamos há pouco a colocar, se a história está ou 

não está nas ciências sociais. Eu acho que tive alguma sorte nesse campo. Nós, no Liceu, 

era... a cadeira que tínhamos mais comum era sempre história. Portanto tínhamos muitos 

anos de história. E entre história e filosofia, digamos que eram as duas áreas que eu tinha 

gostado mais. E depois tínhamos a antropologia, a sociologia como optativas de um ano; 

normalmente, dadas pelos professores errados, ou seja, eram pessoas que não estavam 

necessariamente na área, que estavam a dar uma matéria ao lado, portanto, que não era da 

sua especialidade. Quando eu fiz os últimos anos do liceu de história, tinha muita história 

econômica e, portanto, uma história social, no fundo. E por isso eu acho que a minha 
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ligação com história tinha muito a ver com isso, com essa visão; era o que eu tinha 

conhecido mais próximo de uma matéria de ciências sociais. É essa a visão que tenho hoje 

do assunto. Sendo que, realmente, a antropologia e essas tais optativas de antropologia e 

sociologia corriam muito mal ali. Da antropologia particularmente, eu tinha odiado a 

cadeira que tinha feito no liceu. Era uma cadeira com... que era dada com o livro do 

Mesquitela Lima, que não sei se sabe quem é, que era um antigo antropólogo, ainda do 

período da formação dos administradores coloniais, com uma parte sobre evolução 

humana,   portanto uma coisa que eu não me identificava nada com o tipo de interesses que 

tinha. E por isso foi um pouco até por essa proximidade da Cidade Universitária, e que 

hoje desapareceu, era mesmo ao lado do ISCTE, tinha um professor de geografia que era 

aluno em sociologia no ISCTE e que vim a conhecer esse curso, que realmente tinha 

acabado de nascer. O Raul Iturra, na altura falava-se muito dele, porque dava umas aulas 

de primeiro ano que eram muito chamativas.  E havia toda essa idéia de que o ISCTE, de 

facto, tinha assim uma ciências sociais completamente renovadas, internacionalizadas e 

que realmente podiam corresponder um pouco a esses meus interesses. Mas isto foi de tal 

maneira, que depois, entre várias indecisões disseram-me que a antropologia da Nova 

(hoje, vejo que não era bem assim) mas diziam-me que era mais culturalista e que seria 

uma coisa menos, portanto, dentro desta concepção mais de ciências sociais; e portanto eu 

escolhi, em primeiro lugar, antropologia no ISCTE, e, em segundo lugar, história. Portanto 

nem pus antropologia noutras faculdades. Eu tinha uma boa média, ia entrar de qualquer 

maneira. Mas para mim, de facto, era... havia ali, realmente, uma... uma dúvida. Hoje, 

tenho a certeza absoluta que me teria dado mal. Não por que não continuo a gostar muito 

da história, porque continuo, mas porque realmente a componente, depois, de trabalho de 

campo e de relação mais... menos arquivista... e falta. É uma parte fundamental para mim. 

Portanto...  

C.C. – É. No nosso caso, no caso do Centro de Pesquisa e Documentação de História 

Contemporânea do Brasil (CPDOC), história é parte das ciências sociais. O edital que 

conversávamos antes, o edital do Conselho Nacional de Desenvolvimento Científico e 

Tecnológico (CNPq), que definiu. Tradicionalmente, no Brasil, quando se fala em curso de 

ciências sociais, geralmente não há licenciatura em antropologia, em sociologia ou em 

ciência política. Agora começa a haver alguns. Mas são poucos. A tradição é muito essa. 

Mas só para registrar. A sua família, qual era a ocupação do seu pai, da sua mãe?  
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S.V. – Ah. Minha mãe era farmacêutica, portanto tinha uma farmácia, que na 

verdade onde meu pai também colaborava, e meu pai era da área da engenharia técnica 

informática, na Energias de Portugal (EDP), trabalhava... Depois passou a ser, na verdade, 

dirigente do pessoal. Mas ele começou a trabalhar, nos anos 60, com computadores, e, 

portanto era uma das coisas que eu me lembro que quando me perguntavam a profissão do 

pai, eu dizia que ele era técnico em informática, as pessoas achavam uma coisa comple... 

eu própria achava uma coisa impossível definir, naquela altura. (ri) E pronto. Quer dizer, e 

minha mãe é que tinha farmácia, portanto (até relativamente há pouco tempo) minhas 

irmãs foram para farmácia, meu irmão foi para gestão de empresas; eu era a filha mais 

nova, portanto escolhi o que eu quis. (ri) Acho que tive essa facilidade.  

C.C. – Bom. Falar um pouco sobre o curso no ISCTE, segunda turma, imagino que 

as coisas estivessem ainda, talvez, se adaptando, surgindo, não sei. Mas qual é a sua 

lembrança dessa época? Os professores que você teve, o que te marcou nessa formação, 

até... 87? Que você se licenciou.  

S.V. – 87, foi. Foi... Não, foi um...  

C.C. – Cinco anos que eram?  

S.V. – Quatro anos. Eram quatro. Foi de 83 a 87. Foi, de facto, um período, 

certamente, bastante privilegiado, no sentido em que havia todo... exatamente esse espírito 

de se dar toda informação, quer dizer, eu assisti as primeiras reuniões de discussão, ainda 

como aluna, da formação da Associação Portuguesa de Antropologia, nós estávamos de 

facto com essa consciência de que iríamos, de que estávamos a fazer parte de uma geração 

que estava a ter um ensino realmente bastante internacionalizado e bastante diversificado. 

E isso era uma coisa que nós tínhamos mesmo consciência, como alunos, que tínhamos 

professores radicalmente adeptos do estruturalismo francês, outros radicalmente adeptos da 

escola britânica e que davam aula contra o estruturalismo francês. Então aprendemos um 

bocado a ter que nos adaptar e a corresponder ao tipo de enfoque. Tínhamos o Paes de 

Brito, com uma antropologia francesa mais do lado da etnologia, e, portanto uma coisa... e 

da etnografia, misturada com a própria história da etnografia portuguesa. E era... E de facto 

estamos a falar realmente de pessoas que estavam muito convictas e dentro dessa formação 

e dessa linha teórica e que, portanto havia quem achasse que aquilo criava alguma 

esquizofrenia. Mas na verdade, hoje, sei que foi uma oportunidade de formação... Quer 
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dizer, realmente, li muitas coisas de Lévi-Strauss, que é uma coisa que hoje, por exemplo, 

não se lê em Portugal. Em Brasil lê-se, mas lá não. Mas ao mesmo tempo muitas coisas da 

antropologia britânica e de várias componentes da antropologia britânica. Alguma 

antropologia histórica também. O Robert Rowland estava também presente. E portanto... 

Pronto. Tínhamos o Gomes da Silva, era quem representava, no fundo, essa ala 

estruturalista mais radical do Luc de Heusch, trabalhava sobre a Índia, tinha toda uma 

formação... muito antropologia do simbólico, uma coisa muito nessa área. Depois, o João 

Pina Cabral só conheci mais tarde, porque ele estava fora ainda, portanto...E acabou por ser 

meu professor na verdade, porque eu deixei uma cadeira de um ano para o outro. Porque eu 

fui uma aluna...(ri) Eu tive as minhas filhas muito cedo. Portanto fui uma aluna 

universitária grávida, quase sempre, com a família, portanto a ter que articular as duas 

coisas, e consegui acabar de facto no tempo certo e fazer a coisa bem, ir a par dos colegas, 

mas houve cadeiras que deixei. Uma delas, realmente... costumo, aliás, sempre dizer isto, 

que foi minha grande sorte, porque até hoje trabalho com ele, e realmente, se não tivesse 

deixado aquela cadeira para trás, nunca teria chegado a conhecer, portanto foi um acaso 

que...  

C.C. – Um bom acaso. Você se referiu ao estruturalismo e à antropologia social 

inglesa. Antropologia americana também tinha já, nessa área?   

S.V. – Muito pouco, na verdade.  

C.C. – Não eram referências.  

S.V. – Muito pouco. De tal maneira que... É curioso isso, porque mudou 

radicalmente o ISCTE, nos anos seguintes. Eu terminei o curso em 87. E aí, em 89... 88, 

em 88, entrei num projeto, que era organizado pelo Franz Heimer, era coordenado pelo 

Franz Heimer, e que era uma coisa interdisciplinar. Tinha sociólogos, um psicólogo social, 

o Franz Heimer, que é sociólogo, e era uma coisa sobre cultura política. Era assim a 

designação. E eles tinham ido buscar o conceito de cultura do Clifford Geertz. E eu nunca 

tinha ouvido falar no Clifford Geertz, em 1988. O que é uma coisa...  

C.C. – E já havia acabado a licenciatura.  

S.V. – Eu tinha acabado a licenciatura. Nunca tinha ouvido. Li, pela primeira vez, o 

Clifford Geertz para esse projeto. E de facto, acho que um ano depois, a licenciatura do 
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ISCTE estava com uma componente fortíssima de pós-modernismo e das discussões todas 

ligadas à escola americana, que realmente... que acho que foi... como foi uma  descoberta, 

foi uma descoberta tardia, depois, que veio, assim, de uma maneira até muito 

predominante. E que efetivamente... Nós tínhamos o Brian O’Neil. Enfim, dentro das 

pessoas que tinham se formado na América, realmente, Brian O’Neil tinha... Mas o Brian 

O’Neil dava uma cadeira de metodologia e depois uma outra, que estava mais ligada, no 

fundo, com o trabalho dele no sul da Europa. De maneira que não passava por... E com ele 

líamos o Antoine Bloch, portanto líamos realmente uma outra área também, que não era da 

antropologia americana. Foi realmente uma característica muito peculiar desse... que eu 

acho que tinha que ver com a trajetória das pessoas que lá estavam, portanto, o Raul Iturra 

tinha vindo da antropologia inglesa também, o Brian, no fundo, é (           ), mas é que o 

Brian formou-se, a graduação, nos Estados Unidos, em literatura, e depois, antropologia 

ele fez na London School of Economics, portanto, de facto, ele vinha... no fundo, a 

antropologia dele, apesar dele ser americano, era marcada pela antropologia britânica. E 

pronto. Depois tínhamos realmente, tanto o Joaquim Paes de Brito como o Gomes da Silva, 

que tinham vindo de França, portanto tínhamos essa outra influência francesa muito forte. 

E formação na América ninguém tinha tido. E realmente não nos passava muito pelas mãos 

essa linha.  

C.C. – Nessa altura, também não havia nenhum contato com a antropologia que se 

produzia no Brasil?  

S.V. – Não. Aliás é uma das... Eu, recentemente, estive a escrever com João Pina 

Cabral um artigo sobre a antropologia em Portugal e tivemos a... e um dos aspectos 

importantes foi pensar, realmente,  como é que se deu esse processo. Ainda que não seja 

uma coisa tão sublinhada, de facto, eu penso que havia uma... Havia, realmente, uma 

proximidade muito grande, por exemplo, entre o Jorge Dias e a antropologia brasileira. Na 

época, o Jorge Dias, eu cheguei a consultar a biblioteca do Jorge Dias está no Museu de 

Antropologia, atualmente, e se formos ver a biblioteca dele tem uma série de livros 

oferecidos e com uma dedicatória para ele, por antropólogos brasileiros. Portanto havia, 

nessa altura, uma relação. E depois, realmente, no período dos anos 80 até meados dos 

anos 90, nós tivemos muito de costas viradas, efetivamente. Provavelmente, estávamos 

cada um a construir-nos ou reconstruir-nos, ambos, no fundo, em processo de consolidação 

democrática. A verdade é que durante esse período... Eu, aliás, ainda noutro dia, recordei-

me que a primeira vez que eu tomei contato com uma coisa assim, da antropologia 
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brasileira e mesmo no sentido da escola da antropologia brasileira, foi quando, em 1990, 

fui à Inglaterra e fui visitar várias universidades e conheci o Peter Rivière, em Oxford, 

enfim, por contato do João Pina Cabral. E eu estava a trabalhar sobre a noção de pessoa, e 

falei com ele e disse... para o mestrado ainda, e falei nisso, e ele disse: “O melhor texto que 

há sobre noção de pessoa é o Boletim do Museu Nacional de 1979”, que eu li de facto pela 

mão do Peter Rivière, o que é realmente... (ri)  

C.C. – Qual era? O texto que o Matta, o Eduardo e o Gilberto escreveram?  

S.V. – Exatamente. É um livrinho. Na verdade é um número inteiro dedicado a noção 

de pessoa. Numa altura, realmente, muito vanguarda, no sentido em que é um tema que 

depois, nos anos 80, ganhou um vulto que não tinha naquela altura. E que foi realmente a 

primeira coisa que eu li, que utilizei na altura, que foi realmente importante, foi isso. Nós 

não tínhamos também, por exemplo, ao nível da graduação, também não... nem sequer o 

Gilberto Freyre líamos. Quer dizer, não era, não fazia parte. Depois, as áreas regionais da 

antropologia, era estudos africanos, era a coisa forte. E eu por acaso tive uma optativa em 

Indonésia, porque estava a Mary Bouquet, que era na altura também professora no ISCTE, 

e ela deu uma optativa em Indonésia, e eu, contrariamente a maioria dos portugueses, não 

tinha nenhuma apetência pelo contexto africano. (ri) Quer dizer, era uma coisa que não me 

dizia nada. E pronto. E, portanto escolhi, na altura, a Indonésia, em vez de...  

C.C. – É curioso, porque nessa altura, quando você se licenciou, a pós-graduação em 

antropologia, no Brasil, vamos chamar assim, antropologia mais moderna, no sentido de 

institucionalizada através da pós-graduação, (claro que havia antropólogos antes) mas... já 

tinha quinze, quase vinte anos algumas instituições, como o Museu Nacional, Universidade 

de Campinas (Unicamp), Universidade de Brasília (UNB), em Brasília, Campinas, Rio, o 

Museu Nacional, e outras partes. Mas eu acho que para o Brasil havia... bom, primeiro a 

coisa do salazarismo, até meados, pelo menos, dos anos 70, e também havia um problema 

editorial. Que eu sei, por exemplo, a Editora Zahar, o Gilberto Velho coordenava a coleção 

de antropologia social, que publicou, por exemplo, o Clifford Geertz, Interpretação das 

Culturas, há muito tempo; o Roberto da Matta, o Carnavais, Malandros e Heróis, a 

primeira edição foi lá, então... Ele publicou o Raymond Firth, ele publicou o Azande, do 

Evans-Pritchard, ele publicou, do Sahlins, Cultura e Razão Prática, ele publicou uma série 

de trabalhos, ainda nos anos 80, importantes; mas que por alguma razão editorial não eram 

vendidos e não circulavam também em Portugal. Também tinha essa questão editorial.  
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S.V. – Nós tínhamos... Circulavam alguns, mas há outra coisa, que é preciso dizer, 

havia um certo... havia um grande incentivo e uma grande penalização a quem não lesse as 

coisas no original. Eu, por exemplo, fazia parte de uma geração que tinha reagido de 

alguma forma ao francês como a segunda língua, eu recusei-me a ter francês no liceu, 

depois acabei por ter aulas particulares, e foi de facto um erro terrível na minha vida, 

preferi ter alemão, e tínhamos inglês desde muito cedo, mesmo nas escolas oficiais. Nós 

tínhamos algumas... circularam algumas das traduções de livros em brasileiro, portanto.. e 

isso, de facto, fazia... obviamente, portanto era uma coisa que mostrava que havia 

antropologia no Brasil, mas, no geral, nós líamos os livros no original. Portanto não era... 

Elas apareciam, principalmente as da Editora Zahar, devia haver alguma distribuição dos 

livros da Editora Zahar. Agora a verdade é que no fundo... Quer dizer, na verdade, por 

exemplo, de todos os professores que eu estou a pensar, que faziam parte do Departamento 

de Antropologia nessa altura, o Robert Rowland era uma pessoa que já tinha passado... 

quer dizer, que era brasileiro, que tinha passado pela antropologia brasileira, poderia ter 

sido eventualmente aquele que daria essa abertura; mas de facto não aconteceu. Ele dava 

antropologia histórica, que também era uma área, também, com toda uma outra influência, 

também muito britânica, na verdade, monografia histórica, etc.. E, portanto não havia, 

realmente, consciência nenhuma do que é que estaria do outro lado do Atlântico. Era 

completamente... estávamos realmente de costas viradas. E sem dúvida que... Não havia 

pós-graduações em Portugal, nos anos 80. Realmente, nós estávamos a nascer 

completamente. Quer dizer, a não ser que contemos de facto o Instituto Superior de 

Ciências Sociais e Políticas (ISCSPU) como centro de ciências sociais como deve ser. Mas 

realmente, na área da antropologia especificamente, de facto foi o curso da Nova e depois 

o do ISCTE que  permitiu uma antropologia moderna. Até ali... E depois havia realmente a 

etnografia, portanto a escola da etnografia, que também era uma coisa que não é 

equivalente ao que veio surgir, no Brasil, nos anos 70. Portanto...  

C.C. – Nós vamos falar, evidentemente, da sua experiência na Universidade de 

Coimbra. Mas antes disso, só para introduzir uma questão que o Pina Cabral, na entrevista 

para esse projeto, chamou a atenção, que ele chamou de uma espécie de limbo, foi a 

expressão que ele usou, esse hiato que havia entre a licenciatura e o doutoramento. As 

pessoas passavam dez, quinze, vinte anos já formadas, e podiam conseguir um emprego, 

um trabalho, não precisavam de um doutoramento. É uma situação que hoje em dia mudou 

radicalmente. Antes de ser doutor, não se começa nenhuma carreira. Isso mudou. Eu ainda 
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peguei isso quando entrei no mestrado, quer dizer, o doutorado era quase que a 

consagração de uma carreira. E hoje o doutorado é condição inicial para qualquer coisa. 

Mas em Portugal, ele chama essa espécie de limbo, que era esse hiato entre licenciatura e o 

doutoramento, onde as pessoas já tinham uma atividade profissional, acadêmica intensa. 

Mas que acho, não sei se você concorda, devido a esse processo mais tardio da 

institucionalização da pós-graduação em Portugal.  

S.V. – Sim, sim, sim.  

C.C. – Embora sempre houvesse a possibilidade de fazer o doutoramento fora. Mas 

eu não sei como isso se colocava. Você disse que teve filhos jovem. Talvez, jovem ainda, 

não sei se isso impediu. Mas que você falasse um pouquinho sobre essa, na sua geração, 

essa experiência do pós-licenciado, já trabalhando, mas o doutoramento ficar bem mais à 

frente.  

S.V. – É, realmente, uma geração que não volta atrás. E que tem que ver... A 

primeira coisa que é preciso dizer é que não havia mesmo mestrados. Mesmo que eu 

quisesse fazer o mestrado em antropologia, em Portugal, quando acabei minha licenciatura, 

não havia. E os primeiros que houve foi na Universidade Nova de Lisboa, com muito má 

fama, portanto havia até quem acabasse por preferir fazer, por exemplo, estudos da cultura 

portuguesa ou não sei quê, em vez de fazer, especificamente, o mestrado em antropologia. 

Dizia-se que eram os mesmos professores da graduação, que aquilo era mais uma repetição 

da mesma coisa, que não tinha grande fogo. De facto, havia a possibilidade de ir para fora. 

Da minha geração, esta turma de 15, deu que cinco de nós... um, dois, três, quatro, cinco, 

seis... cinco ou seis de nós fazemos parte hoje do Departamento de Antropologia, no país, 

portanto seis de nós entraram...  

C.C. – Quem são esses seis?  

S.V. – Deixe pensar se são seis ou se são cinco mas... Sou eu, o Nuno Porto, que era 

o meu marido, que foi meu marido depois, e depois foi o Paulo Raposo, a Antónia Pedroso 

Lima e o Felipe dos Reis. Do ano seguinte veio o Felipe, o Felipe veio do ano... mais um 

ano ou dois do que nós. Portanto foi uma turma que teve... Exatamente, o que é que 

aconteceu? No fundo, nossa possibilidade de prosseguir ali passava realmente por entrar na 

universidade. Antónia foi para Espanha, também fez o mestrado lá em Espanha, na 

Catalunha, mas nós, os restantes não saíram dali, não saíram de facto de Portugal. Eu 
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arranjei... Eu tinha realmente essa condição, que tinha de facto filhas pequenas, era 

inviável ir para fora nessa altura. E arranjei... e comecei a trabalhar em projetos de 

investigação. E depois surgiu de facto essa possibilidade de entrar no Departamento, em 

Coimbra. Portanto nossa possibilidade de fazer carreira acadêmica estava realmente em 

conseguirmos entrar no Departamento, na universidade. Porque não tínhamos sequer a 

possibilidade de fazer mestrado. Eu acho que o primeiro mestrado irá surgir em 91, 92.  

C.C. – Quer dizer, esse projeto em 88, ele durou um ano, mais ou menos, esse do 

ISCTE, agregado ao ISCTE?  

S.V. – Foi. Na verdade, durou mais, porque eu ainda cheguei a acumular o projeto 

com Coimbra. Portanto eu quando entrei em Coimbra ainda fiquei, durante um ano, a 

trabalhar para... Era um projeto pago pela Fundação Volkswagen, portanto era uma coisa 

com pagamento exterior, e ainda fiquei a acumular as duas coisas. Porque no primeiro ano, 

eu ia e voltava, continuei a viver em Lisboa, e, portanto fazia as duas coisas.  

C.C. – Mas e Coimbra, como é que surgiu a possibilidade?  

S.V. – Pois em Coimbra.  Em Coimbra, era, na altura, um instituto ligado ao museu, 

não havia graduação, havia alguns investigadores, e dava-se cadeiras para outras 

graduações, portanto havia... Basicamente, dava-se introdução às ciências sociais e 

antropologia para a história... psicologia... A sociologia passou, depois, a fazer-se também. 

Porque sociologia é uma coisa à parte em Coimbra, porque é coisa do Boaventura e de 

faculdade de economia, enquanto que a história está na faculdade de letras. A psicologia 

tem uma faculdade à parte também.  

C.C. – Mas você foi ser professora de antropologia.  

S.V. – Eu fui ser professora de antropologia para estas várias licenciaturas. Portanto 

nós... Este dito Instituto de Antropologia, na altura, era um instituto de investigação e 

museu. E que tinha...  

C.C. – Quer dizer, não tinha um curso próprio. Ele fornecia disciplinas para outros 

cursos.  

S.V. – Não tinha um curso próprio. Exatamente. E tinha muito poucos lugares de, 

propriamente, de professor, portanto havia os lugares de investigação e havia poucos 
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professores. E houve... Tive a sorte, que houve um... uma das pessoas que estava como 

professor desistiu, foi para a carreira técnica, e portanto abriu um lugar. E por isso eu entrei 

para essa vaga. E por isso eu, depois, tive em todo o processo de formação do 

Departamento, da licenciatura, da... Portanto... exatamente como a chamada assistente 

estagiária, portanto nem mestrado tinha, e fiz parte das comissões todas científicas e não 

sei quê de criação do curso. Portanto ele... O Departamento nasceu em 94, e eu entrei em 

89. Depois tive outra coisa. Coimbra teve... ficou na história da antropologia européia (ri) 

porque em 90, o primeiro congresso da Associação Européia da Antropologia, porque o 

João Pina Cabral, precisamente, estava a secretariá-lo, foi em Coimbra. E foi o ano em que 

eu entrei.  

C.C. – Por que foi em Coimbra?   

S.V. – Porque foi ele que o organizou e precisamente achou que em Coimbra, era 

mais... é uma cidade mais pequena, as coisas estavam mais concentradas. Havia, de facto, 

um olho neste desenvolvimento do Departamento, do ensino da antropologia em Coimbra.  

C.C. – Mas já era departamento ou ainda era o instituto?  

S.V. – Não. Era o instituto.  

C.C. – Quem eram as pessoas, no instituto, que participavam nesse processo?  

S.V. – Era o Laranjeira Areias. Não. Pronto. Era uma pessoa que tinha sido 

missionário em África, tinha trabalhado sobre Angola, tinha feito, depois, sua formação na 

Bélgica e era o diretor do... ele foi de facto o catedrático, sempre, durante o período todo, 

até de formação da graduação, etc.. Depois, havia o Jacques (     ), que é um francês que 

tinha entrado...tinha ido para Coimbra, na verdade para o Departamento do Boaventura, 

tinha acabado, depois, por ir para a antropologia. E depois havia uma área... havia e há, até 

hoje, uma área de antropologia física. Que estava em renovação com pessoas que vinham 

da biologia. Aquilo fazia parte da faculdade de ciências e, portanto, pessoas que vinham da 

biologia estavam a formar ali uma área de antropologia biológica, portanto, uma outra... 

antropologia física. Porque ali tinha havido sempre essa tradição. Portanto, de facto, o 

acervo do Museu de Coimbra é significativo e com valor histórico, digamos. Portanto o 

Museu tem algum significado, alguma relevância na antropologia. E por isso... Pronto, e 

havia esta idéia de expandir de facto a antropologia para fora de Lisboa, portanto estava na 
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altura de conseguir ter ensino de antropologia fora de Lisboa. Por isso, o João, acho que 

teve um pouco uma apreciação também dessa... Eu já estava lá de facto, eu tinha entrado 

em 89, ele já tinha relações com o Augusto Laranjeira Areias, portanto ele tinha lhe dado 

referências minhas também, como meu professor, etc., portanto... E por isso, em 1990... Eu 

entrei em 89, mas fui viver para Coimbra em 90. Portanto... E ele começou a preparar o 

zcongresso, no fundo, em 89, portanto... E nós... Isso foi uma coisa muito importante, 

porque, por um lado... foi essa coisa, fiz parte desse momento de fundação daquela 

associação. Nós ficamos, ainda que não tivéssemos graduação, ficamos ligados a um 

programa Erasmus, que era o programa Erasmus das instituições que estavam na 

Associação, o que significa que tinha de facto departamentos muito bons de antropologia 

nesse programa. Eu usufrui, sendo já assistente, no entanto usufrui desse programa por 

também estar a fazer o mestrado. E foi com base nele que, por exemplo, estive em 

Inglaterra, como estava a dizer, em 1990. Foi como aluno de mestrado. De facto... Não sei 

se foi o seu caso, mas esta experiência de juntar uma formação pós-graduação com o já o 

exercício profissional na universidade é de facto uma experiência que se tem que gerir, 

digamos, de vários pontos de vista, porque exatamente, eu chegava à Inglaterra, e aquilo 

era uma situação realmente... foi sempre uma situação estranha, porque de facto, para todos 

os efeitos, era uma aluna, para eles, mas para outros efeitos, realmente, não era, e portanto 

foi sempre necessário gerir isso. E, para mim, o momento em que foi mais... que foi um 

desafio maior, de facto não posso dizer que tenha sido difícil mas foi um desafio, foi um 

desafio complexo, foi quando decidi, em 96, ir mesmo fazer a preparação do doutoramento 

para uma universidade na Escócia. E aí foi mesmo uma coisa de me sentar em sala de 

aulas, com alunos que estavam... que eram realmente alunos, a fazer seus mestrados e 

doutoramentos, que percebia que eu tinha experiência de ensinar e daquelas discussões 

de... Lembro-me de estarmos nas discussões de textos e de eles estarem a achar que eu, 

rapidamente, montava aquilo, e parecia que estava eu a explicar. (ri) Mas, para muitos 

outros efeitos, eu sentia-me completamente uma aluna, de facto. E, realmente, eu, no 

fundo, teria ido para fora, se não tivesse crianças pequenas, teria tido, certamente, essa... 

Teria tomado essa decisão. Não tendo sido viável realmente, fui, depois, fazendo de outra 

forma, com pequenas estadias, e relações que fui estabelecendo, fui fazendo essa formação 

com conexões para fora.  

C.C. – Sobre o mestrado. Você trabalhou, estava interessada na noção de pessoa. 

Como foi a experiência do mestrado? 
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S.V. – Pois então. No mestrado, nós tínhamos institucionalizado nas universidades 

portuguesas, que eu saiba, eu acho que já nem existe, mas havia, uma coisa que eu acho 

que no Brasil também havia, que são as provas acadêmicas, provas de... em França, há 

também, provas de aferição científica e pedagógica. Que era o equivalente ao mestrado. 

Então, de facto, eu não fiz o mestrado, fiz essas provas. Portanto, quando se já estava 

dentro da carreira docente, podia-se fazer esta prova, que era uma prova de dois dias, em 

que tinha uma parte de docência e uma parte científica. Portanto, ou seja, eu entreguei 

também uma...no fundo uma aula, mas...um texto, que era um ensaio que seria uma aula, 

que foi uma coisa sobre o nascimento, que foi uma das coisas que tinha trabalhado, e 

depois, a outra componente, que era a componente de investigação, que era a tese. 

Portanto... E foi por isso... O que se passava é que não tínhamos no fundo cursos, portanto 

não assisti a nenhum curso durante minha formação no mestrado. Acho que desse ponto de 

vista, se não fosse o facto da licenciatura ter sido o que foi, ou seja, ser uma coisa já muito 

especializada em antropologia e com... e realmente com uma forte componente de leituras 

e uma coisa... bastante desenvolvida desse ponto de vista, ser bastante exigente, teria sido 

complicado não ter essa outra parte. Na medida em que tinha tido isso e em que, no fundo, 

também tinha tido que me preparar para as aulas que fui dando durante esses anos, o 

trabalho para estas provas era feito só com orientador. Portanto, eu trabalhei com João Pina 

Cabral e era... e todo o trabalho dependia de mim, portanto dependia de mim e da minha 

relação com ele. E fui fazendo isso. Estive esse período em Inglaterra, em Manchester e 

em... em Oxford, na verdade, passei só lá para fazer uns contatos, que até tinham que ver 

também com nosso departamento. Em Manchester é que estive ainda mais tempo, ainda 

assisti umas aulas e tive a fazer trabalho na biblioteca. Porque essa é outra coisa que é 

preciso dizer, que em 1990, as bibliotecas portuguesas tinham muitas lacunas mesmo, 

portanto... E não havia acesso online, e, portanto era fundamental, era uma das coisas que 

nós tentávamos fazer é estar um período fora, para poder fazer uma pesquisa, até por tema, 

e, portanto termos ao acesso a uma bibliografia mais vasta. Isso era uma condição de facto 

fundamental.  

C.C. – Em 96, a opção por fazer o doutorado na Escócia?  

S.V. – Eu não fiz o doutorado na Escócia, fiz um... Porque isso foi... Fiz um estágio 

de preparação para o doutoramento. Sendo que exatamente, eu, na verdade, tive... se for 

ver o meu currículo, o que diz lá é que tive como visiting scholar. Ou seja...  
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C.C. – Você não chegou a fazer cursos. 

S.V. – Fiz cursos, mas... lá está, minha posição, a minha situação era...eu fui... Eu 

tinha lido muito coisas sobre identidade, por causa desse trabalho sobre noção de pessoa. O 

trabalho foi sobre o envelhecimento, noção de pessoa e identidade. Tinha lido muitas 

coisas do Anthony Cohen, que era na altura diretor do Departamento de Antropologia em 

Edimburgo. O João Pina Cabral conhecia-o bem, e eu candidatei-me para passar um 

período com eles, e ele... e ele convidou-me como, no fundo, investigadora júnior. Tinha 

um gabinete e tudo, portanto... (ri) Mas deu-me. Na verdade, estive lá com... Depois tinha 

um tutor, (ri) como aluna de doutoramento. Realmente, não paguei nada. Portanto uma das 

coisas que foi, certamente, bom de ter esse estatuto foi que não tive que fazer nenhum 

pagamento de anuidades. Mas tive... O meu enquadramento foi todo como aluna de 

doutoramento, portanto assisti aos seminários dos alunos de doutoramento, a um pequeno 

curso também, ia a aulas, intercâmbio, como eu estava a dizer, desse ponto de vista, mas o 

meu estatuto depois, formal, era como investigadora visitante. E tinha um gabinete com 

vista para o rio, uma coisa... (ri) luxuosíssima. Pronto. De facto era... É isso. Acho que foi 

dos momentos em que foi realmente um desafio maior. Mas foi no geral, porque eu, por 

exemplo, nessa altura também já tinha conhecido duas pessoas, que até hoje são meus 

interlocutores bastante próximos, dois antropólogos ingleses, a Christina Toren, que não é 

inglesa, é australiana mas... e o Charles (Stanford), da London School of Economics. E 

tinha os conhecido porque o curso tinha convidado. Porque um aluno meu tinha estado 

Erasmus a Inglaterra e tinha os convidados para vir a Coimbra fazer uns seminários, e 

tínhamos ficado com contato a partir daí, portanto como colega. E quando fui para a 

Inglaterra o Charles, ao mesmo tempo, também fez contatos com Edimburgo. Portanto eu 

estava sempre nessa situação que hoje na Europa e outros países estão a passar pela mesma 

coisa. São processos de formação.  

C.C. – Em Edimburgo, quanto tempo você ficou? 

S.V. – Estive só dois meses.  

C.C. – Dois meses. E também aproveitou para fazer...  

S.V. – Mas foi uma coisa que foi muito marcante. Em primeiro lugar, porque foi 

precisamente sair de casa sem filhos, sem não sei quê, portanto foram dois meses que tive, 

que li muita coisa, li muitas monografias, e que me deu um enquadramento realmente o 
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que é que se estava a passar, pronto, no centro da antropologia européia no fundo. Aquela 

sensação de estar a ouvir papers que, passado uns cinco meses, era o que estava a ser 

publicado nas melhores revistas. Portanto, a sensação de estar a perceber qual era o 

enquadramento do discurso que estava a ser feito naquela altura. Edimburgo não tinha 

nenhuma relação com o estudo Brasil, portanto não havia nenhuma vertente, sequer, 

também regional. Foi de facto, na altura, foi influenciado por esta relação com o Anthony 

Cohen, que depois, rapidamente, desvaneceu-se, no sentido em que eu, depois, já não 

estava interessada naquele tema. Mas por exemplo, o John (  ) foi uma das pessoas com 

quem contactei muito nessa altura e que depois veio a ser muito importante no trabalho que 

vim a desen’volver sobre o parentesco, no Brasil. Portanto houve ali uma série de 

influências. A Christina Toren precisamente, já a conhecia e portanto, quando estive na 

Inglaterra, tive bastante contato com ela. Li na altura a monografia Rita (Stuart), que tinha 

acabado de sair. Acabei por ter muita relação com a escola da London School of 

Economics. O próprio John (  ) foi aluno do (Bloch), o Charles também, portanto era uma 

série de gente que na verdade vinha daquela escola; e que eu acho que foi uma 

identificação muito forte com o tipo de etnografia que se fazia naquela escola, e portanto, 

ainda que tenha estado em Edimburgo e na Escócia, eu acho que foi principalmente um 

período de... Foi isso, por um lado, leituras, por outro lado, a ouvir os seminários, a 

perceber qual era o tipo de problemáticas que estavam a ser abordadas na antropologia 

européia, e aquela... Aquilo que nós aprendemos com estas experiências, que é no fundo 

até que ponto aquelas que são os nossos interesses estão ou não enquadráveis naquilo que 

está a ser feito numa antropologia mais internacional, e portanto foi realmente bastante... 

Foi uma coisa que me marcou muito, que marcou muito depois a minha visão. E foi o... E, 

no fundo, eu fiz isso na altura em que estava a consolidar o que é que eu queria trabalhar 

no doutoramento. Eu já tinha decidido que vinha para o Brasil, mas não eu sabia muito 

bem o quê. Já estava lendo muitas coisas sobre o contexto afro-brasileiro. Não estava ainda 

claro, exatamente... Ia trabalhar sobre identidade, portanto era a única coisa que eu tinha, 

achava que ia continuar mais ou menos no mesmo tema, mas estava ainda, precisamente, a 

abrir janelas e ver para onde é que a coisa ia.  

C.C. – Mas por que você tinha se decidido a estudar o Brasil?  

S.V. – Pois é. Foi... Eu acho que, num primeiro momento, foi um bocado exclusão de 

partes, ou seja, foi aquilo que... que eu acho que... hoje sei que a maior parte dos 

antropólogos acabam por ir um bocadinho para essa... Nós temos que avaliar, na nossa 
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situação concreta, o que é que queremos e o que é podemos fazer, como é que podemos 

melhor conjugar aquilo que queremos fazer com as nossas circunstâncias. A primeira coisa 

foi que eu decidi que queria sair de Portugal. Ou seja, não queria continuar. Muitos dos 

colegas da minha geração, aliás, fizeram sempre investigação sobre Portugal. Eu estava 

com muita vontade de fazer investigação de campo fora. Portanto era... Essa foi a primeira 

decisão assim importante. Na altura, até um bocado... João Pina Cabral, num primeiro 

momento, esteve um bocado assustado, por isso, tinha medo das pequenas, como é que eu 

ia conjugar isto. Acho que... na altura nós estávamos com o governo do nosso atual 

presidente da República, e eu estava com imensa vontade de fugir de Portugal, porque 

estava a odiar, pronto, estava um governo muito direita, uma coisa muito... Eu estava 

mesmo com... a sentir, assim, uma necessidade de sair do país. Mas depois... como digo, 

no fundo, nunca... Tinha tido uma primeira viagem a Guiné Bissau, em 1992, com meu ex-

marido, com o Nuno, que tinha... mas mais por interesse dele, na verdade, em estudar 

sobre, principalmente, sobre a arte africana. Como eu digo, realmente eu, no fundo, desde a 

licenciatura que África nunca tinha sido assim uma grande vocação e portanto a hipótese... 

Entretanto, também por questões familiares, ele resolveu fazer o doutoramento sobre uma 

coleção do Museu, portanto essa hipótese da África, por todas as razões, estava fora. E na 

verdade foi entre conversas com João Pina Cabral e, curiosamente, com a Christina Toren 

que surgiu esta hipótese Brasil. Eu acho que esse meu contato com a Christina e com o 

Charles na altura, uma das coisas que se tornou muito claro para mim é que, 

contrariamente ao que era a minha idéia de... meu background em Portugal, que havia essa 

idéia de abrir para uma área da antropologia urbana e de uma... de estudos em Portugal 

noutras componentes, eu de facto também já sabia que não era essa minha vocação. De 

facto não era, não era minha apetência trabalhar em cidades. Mas havia esta idéia de facto, 

uma coisa virada para Portugal, e esses dois tornavam muito claro, tu queres ser 

antropóloga, tens que sair. Isto não dá para continuar fazendo trabalhozinho sobre o país. 

Tens que ir para fora. E a Christina por acaso foi uma conselheira muito boa, porque ela, 

exatamente, incentivou-me muito a dizer: não, tens esse problema, não podes ir para um 

sítio onde se fala outra língua porque não tens... não podes estar fora de casa tempo 

excessivo... Bom. E começamos a equacionar várias coisas. E chegamos ao Brasil. De 

facto, foi assim. João Pina Cabral, depois, incentivou-me muito, também nesse sentido. E 

depois, como eu tinha essa coisa da identidade, havia de facto questões fascinantes e muito 

desconhecidas para mim precisamente, para trabalhar no Brasil, e que tinha que ver com 

todos... Na altura, eu comecei por ler muita coisa sobre os movimentos sociais indígenas e 
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afro-brasileiros que estavam a acontecer, ia começar, naquela região do Nordeste, em 

meados dos anos 90, e, portanto aquilo parecia-me enquadrar-se completamente dentro 

daquilo que eram as problemáticas que me interessavam trabalhar e portanto parecia ser 

uma ótima conjugação entre um sítio onde dava para eu, não tendo a língua como 

aprendizagem necessária, um ano de trabalho de campo, dava para minhas filhas estarem a 

maior parte do tempo cá, que foi o que aconteceu, e pronto, e era viável, e permiti-me 

então este desafio de um trabalho de investigação fora. Ainda longe... Ainda não foi para a 

antropologia brasileira também. Isso foi depois, de facto, a descoberta, cá.   

C.C. – Você veio para o sul da Bahia, sem ser por intermédio da antropologia 

brasileira.  

S.V. – Eu vim para o sul da Bahia, para campo. Quer dizer, li...nessa altura, depois, 

claro que comecei a ler. Mas não foi por antropologia brasileira a me chamar, foi de facto 

por ser um contexto que me parecia interessante. E depois porque comecei a ler de facto 

bastante, e... e desde o primeiro momento que comecei a fazer contatos... na verdade, um 

dos primeiro contatos foi com Pedro Agostinho, que é português, (ri) no Brasil, uma 

pessoa na UFBA, portanto... depois, ele pôs-me em contato com Maria do Rosário 

Gonçalves e com o Guga, e pronto, e foi... E eu quando vim a primeira vez... Depois, eu fiz 

um projeto. Portanto, quando decidi que era o Brasil, fiz um projeto para a Fundação para a 

Ciência e a Tecnologia (FCT) exatamente, (na altura a ASNICT), com Miguel Vale de 

Almeida, que na altura tinha acabado... no fundo, de publicar o livro do doutoramento, e 

estava com vontade de fazer uma outra investigação, e desafiei-o a virmos, a fazermos um 

projeto em conjunto. Na altura, não estava claro que viéssemos juntos para... mesmo para 

campo. Depois acabamos por vir, durante um período. Pronto. E fiz esse projeto. É preciso 

dizer-se também, para ver como essas coisas têm uma história que se dá devagarinho, que 

acho que foi dos primeiros projetos da FCT a serem financiados para fazer investigação 

fora de Portugal e fora da África. Ou seja, África tinha um programa à parte, era uma coisa 

considerada um bocado à parte. A antropologia propriamente dita, até ali, financiava 

investigação para ser feita em Portugal. Estava a começar haver uma abertura diferente, de 

facto, foi...  

C.C. – E a pesquisa de campo, quando foi que você morou no Brasil para fazer?  

S.V. – Eu vim em agosto de 97 e fiquei até agosto de 98.  
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C.C. – Você já havia vindo ao Brasil antes, visitando? Não. Foi a primeira vez?  

S.V. – Nunca portanto. Vim a primeira vez, na verdade, uns meses antes, com 

Miguel, quando viemos... Eu, em agosto, vim já para ficar. Tínhamos vindo em março 

desse ano, em março de 97, viemos os dois. E foi a primeira vez que pisei em território 

brasileiro. Depois não tenho assim... um familiar meu, assim com duas gerações atrás, que 

esteve no Brasil. Não tenho nenhuma relação também familiar com o Brasil. Então foi, de 

facto, uma aprendizagem do zero. E foi de facto, depois, um... E passei por todas essas 

fases. Houve uma pessoa que foi muito importante na minha relação com a antropologia 

brasileira, devo dizer também, que foi o José Antonio Fernandes Dias, que não sei você 

alguma vez... É uma pessoa que dava aulas de antropologia nas Belas Artes, em Lisboa. 

Esteve sempre ligado, portanto, à área das belas artes. Ele esteve a fazer um trabalho 

antropológico mais documental sobre a Amazônia, sobre coisas da arte também. Que 

depois acabou por não concluir, portanto não concluiu o doutoramento. Mas tinha uma 

biblioteca fabulosa de coisas sobre a Amazônia. E foi ele que me foi... Ele, depois, teve um 

papel importante, a dar-me a conhecer os antropólogos que trabalhavam sobre aquele 

contexto, a emprestar-me livros, a dar-me conselhos, portanto regionais, foi a primeira 

pessoa de facto que teve esse papel. Mas eu então, em março de 97, vim com o Miguel, foi 

quando contactei as pessoas da Universidade Federal da Bahia, e foram eles que me foram 

aconselhando as várias hipóteses que poderia haver. Fizemos uma viagem para o sul da 

Bahia, exatamente para decidir onde é que iríamos localizar o trabalho. E portanto foi a 

partir daí e foi...depois, nessa viagem, comecei mesmo a ser... também foi nessa altura, 

comecei a ter dispensa para doutoramento, portanto... Eu estive a dar aulas até março de 97 

e, em março de 97, foi quando eu tive a dispensa, portanto tive ali um período ainda de uns 

meses antes de vir mesmo para terreno, que aí foi quando tive de facto a ler mais coisas 

sobre antropologia brasileira. Nessa altura, também já tinha feito um outro contato com a 

Bela Bianco. Porque fui falar com Boaventura de Souza Santos, em Coimbra, eu estava... 

O departamento, nessa altura, já estava numa terrível guerra (que acabou mal) entre a 

antropologia social e antropologia biológica, e eu estava com muito medo de não me 

darem dispensa para o doutoramento. E fui falar com ele logo no primeiro momento em 

que decidi, ainda em 96, quando decidi que viria para o Brasil, e ele disse-me que havia 

uma antropóloga brasileira que tinha contatos com o Centro de Estudos Sociais (CES), que 

estava interessada em fazer investigação em Portugal, e que havia um programa da 

Coordenação de Aperfeiçoamento de Pessoal de Nível Superior (Capes) que permitia esse 
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intercâmbio, portanto permitia que viesse uma investigadora portuguesa ao Brasil e um 

brasileiro a Portugal. Então fizemos um projeto, sem nos conhecermos, uma coisa sobre a 

identidade exatamente, (        ) afro-brasileiro, (ri) nem sei o que é foi que engendramos, 

assim a distância, e concorremos a esse programa da Capes. E ganhamos. E, portanto, eu 

quando vim, em março de 97, depois, também fui a Unicamp, já dentro desse protocolo 

que nós tínhamos.   

C.C. – E você havia mencionado já a preferência pela antropologia e não história, 

uma certa apetência pela investigação, pesquisa de campo, eu não sei. Mas agora é a 

primeira fez que você, de fato, faz pesquisa de campo.  

S.V. – Agora como?  

C.C. – Para o doutorado.  

S.V. – Ah. Não. Não, não, não. Para o mestrado, portanto para as provas, a tese era 

sobre envelhecimento mas era com base em... Fiz trabalho de campo nos arredores de 

Coimbra, portanto dentro das condições que tinha. Nós não tínhamos sequer dispensa de 

serviço para fazer a tese. Portanto eu acabei por conseguir, durante um semestre, para 

redigir depois a tese. Consegui que me substituíssem nas aulas e não sei quê. Mas nós não 

tínhamos, portanto era... Mas fiz trabalho de campo numa... em Almalaguês, que era uma 

aldeia que ficava... era no fundo um compromisso entre uma área urbana e uma área rural. 

E era uma zona onde eu, portanto podia criar, no fundo, uma rede de conhecimentos e 

fazer... Fiz, usei muito histórias de vida, portanto histórias biográficas, e pronto, e criar 

essa rede de conhecimento e conhecer velhinhos com quem pudesse conversar com alguma 

facilidade, e, portanto meu trabalho foi um trabalho com uma base empírica; que depois... 

demorei muitos anos a publicar, publique em 2007, portanto passado uma data de anos. 

Mas por isso foi um trabalho já com trabalho de campo. Não foi só documental.  

C.C. – Você conseguiu conjugar... Você mencionou que as suas filhas vieram um 

período?  

S.V. – É. Fiz uma coisa... Eu vim, depois o meu marido, portanto o Nuno, veio 

também passar um ou dois meses comigo, depois eu fui para o natal e trouxe-as comigo. E 

elas ficaram cá um mês. E depois voltaram outra vez. E depois eu fui lá outra vez, quinze 

dias, em maio. Portanto, fiz uma coisa que nunca ficasse... Nunca fosse um... Entre virem 
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elas cá ou ir eu lá, nunca houvesse um período muito prolongado sem... da ausência. E 

pronto. Elas, na verdade, estavam na pré-adolescência, portanto já não eram crianças, 

estavam mesmo naquele período em que já era possível... no fundo, a coisa principal, que 

foram as muitas cartas que lhes escrevi. No fundo a fazer com que elas percebessem a 

importância do que eu estava a descobrir, a importância da experiência humana que estava 

a viver, e eu acho que foi... Na altura, de facto, mas ainda era uma coisa mais... (ri) mais 

remota, eu tinha e-mail na Universidade Estadual e Santa Cruz (UESC), na Universidade 

de Ilhéus, mas que era uma coisa... ficava muito longe, era preciso... Portanto era raro 

conseguir lá ir, e, portanto ainda foi muito com base nas cartas. Escrevi-lhes muito assim, 

quase notas de campo, coisas de... em que falava muito sobre a minha experiência, o que é 

que estava a viver, e acho que isso foi uma coisa...que senti que as agüentou bastante.  

C.C. – Como foi a experiência delas no Brasil?  

S.V. – Foi mais ou menos. (ri) Foi na verdade... Elas vieram na altura do natal...  

C.C. – Não sei se estou sendo muito...  

S.V. – Não, não, não. Foi... Foi uma coisa...  

C.C. – intrometido ou muito pós moderno também, os que acompanham no campo, 

fazem parte do contexto, são sempre esquecidos pela antropologia.  

S.V. – É. Mas de facto... De facto, foi uma situação. Porque... Bom. Há pessoas que 

levam realmente as crianças para campo de início. Elas estiveram cá três semanas. E 

vieram de um inverno, inverno pleno, então, uma das coisas é que tiveram um embate com 

o tempo, com o calor, muito forte. E depois, eu trabalhei num contexto em que... Quer 

dizer, já tinha um apartamento, que alugava com Miguel, numa vilória, que era a sede da 

antiga missão de Olivença. E depois, na verdade, estava... nesta altura, já estava a 

desenvolver campo numa zona da roça, onde ficava em casa de uma família. Pronto. E 

elas, na verdade, não circularam para esse outro contexto. Portanto, durante aquele 

período, eu quando ia, ia e voltava, e elas ficaram na vila. E tiveram de facto um grande 

embate com a primeira fase do calor. De tal maneira que, depois, havia pessoas na vila que 

diziam: “como é possível, você corre tudo, e elas ficam ali na rede?” (ri) Mas de facto... 

Realmente, coitadas, eu acho, elas próprias, hoje, têm a sensação que desperdiçaram um 

bocado a situação. Que quando começaram a acordar e a achar, finalmente, perceberam 
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onde é que estavam, eu estava a metê-las no avião de volta a casa. De maneira que 

perderam um bocado a... E na verdade, até hoje, não consegui ainda organizar uma visita 

familiar cá. Estou a espera das coisas acalmarem outra vez lá na zona, para poder voltar 

com elas. Mas ao mesmo tempo acho que foi fundamental, para também criar alguma 

estabilidade emocional, elas conhecerem o contexto de cá. Depois, havia uma amiga minha 

da Universidade de Ilhéus que morava em Itacaré e com quem eu, depois, fui com elas, 

então elas conheceram os filhos dela também, eram mais da idade deles e mais... Pronto, 

então sentiram-se mais enquadradas. Mas no fundo eu acho que não consegui fazer essa... 

Não consegui integrá-las, propriamente, no contexto onde eu estava. Também, se calhar, 

elas não tinham idade para isso. Não sei.  

C.C. – Bom. Mas aí...   

[FIM DO ARQUIVO 1] 

 

C.C. – Bom. Terminada essa fase de pesquisa de campo, você retornou a Coimbra 

para as aulas, ou ainda tinha uma licença?  

S.V. – Não. Ainda tinha. Eu tinha conseguido uma bolsa. A Comunidade Européia 

deu umas bolsas para acelerar, no fundo, a formação, exatamente situações como eu, 

pessoas que tinham entrado na carreira dentro da universidade... Porque uma das 

características também, muito peculiar, de tudo isto, é que a FCT nessa altura já tinha 

bolsas para doutorado, mas nós não podíamos pedi-las. Ou seja, como tínhamos um 

emprego...  

C.C. – Eram professores.  

S.V. – Éramos professores, portanto não podíamos pedi-las, por isso. Até ali, as 

próprias universidades tinham suportado esta situação, portanto, davam uma dispensa, a 

pessoa saía... Na verdade, por exemplo, o Departamento de Antropologia, no ISCTE, 

cresceu muito à custa disso, ou seja, mandavam as pessoa para o doutoramento e 

conseguiam contratar outro professor para substituir. Então aquilo permitiu um 

crescimento muito rápido dos departamentos. Que, aliás, o ISCTE chegou a ter problemas 

com isso. Houve uma altura que tinha gente a mais no departamento. Depois, com a saída 

da Graça e de outras pessoas, aquilo equilibrou mais. Ou seja, quando chegamos a este 
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momento economicista, em que comeaçaram a haver a relação, chamada ratio, professor – 

aluno, o Departamento de Antropologia do ISCTE estava cheio de professores. Porque, 

exatamente, eles foram fazendo isto sistematicamente. Então havia estes programas da 

Comunidade Européia, que eram exatamente para contratar, no fundo, professores 

substitutos, durante três anos. Por isso, eu, durante três anos, tive isso. E tinha uma pessoa 

a substituir-me nas aulas. E, portanto continuei. Agora não consegui acabar a tese nesses 

três anos... e depois é o horror, porque passa aquele limite... (ri)  

C.C. – Três anos após a pesquisa de campo?  

S.V. – Não. Após... Em 97, portanto... ou seja, comecei em março de 97, portanto, 

nesse período em que vim cá a primeira vez, em que fiz ainda leituras, foi de março de 97 a 

março de 2000.  

C.C. – Certo. Teve ainda mais três anos até terminar o doutoramento.  

S.V. – Foi. Porque depois, foi isso, depois, comecei nas aulas e... E pronto. As aulas 

e tudo o que elas acarretam, que nunca são só aulas. E que era um bocado... Houve uma 

altura em que era muito frustrante, porque uma pessoa sentia que no fundo precisava de 

dois anos para fazer uma coisa que teria feito em seis meses se tivesse dedicado àquilo. O 

que no fundo era...  

C.C. – Não. Aulas, família e doutorado é uma conjugação muito... não muito 

simples. (ri)  

S.V. – É. (ri) Acumulação. É uma acumulação. E depois, no fundo, era o verão, 

portanto, na verdade eu, depois, fiz a tese à custa de...  

C.C. – Eu fiz sem filhos ainda. Já trabalhava aqui, mas não dava aula. Eu era 

pesquisador no CPDOC e fazia o doutorado. É razoável.  

S.V. – Pois. Eu levei a coisa até o limite. Na verdade, eu... Porque depois, ainda por 

cima o nosso tempo começava a contar a partir do momento em que acabávamos a prova 

anterior, portanto nós não tínhamos o que nos inscrever para o doutoramento. Mal acabei 

as provas de mestrado e as defendi, começou a contar o tempo de doutoramento. E 

tínhamos oito anos. Portanto... ou seja, o período do contrato. Sendo que tínhamos, 

obrigatoriamente, que ficar dois anos a dar aulas a seguir ao mestrado. Portanto... A seguir 
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às provas, tínhamos, obrigatoriamente, que ficar dois anos. E só depois é que podíamos 

pedir licença para o doutoramento. E por isso... E depois tínhamos esse resto, até o contrato 

final. E realmente foi isso, foi... quer dizer, tenho mesmo essa sensação de que aquilo, 

bastava ter tido ali mais um ano ou, se calhar, nem era preciso tanto, e eu teria acabado 

naquele tempo. Como retomei outra vez o ciclo todo. Agora ao mesmo tempo foi um 

período importante, porque eu, por exemplo, usei cadeiras especializadas. Eu, até ali, tinha 

dado sempre muito cadeiras de... que foram muito importantes para a minha formação, até 

pela falta, exatamente, dos mestrados, etc., mas... História da antropologia, introdução à 

antropologia, coisas gerais sobre teoria do parentesco, coisas que me obrigaram sempre a 

muito trabalho, mas que me obrigaram também, precisamente, a ter uma formação bastante 

lata. Nesse período, antes de terminar o doutoramento, já tive uma cadeira que fui que 

criei, portanto... e que me permitiu... que era sobre estudos ameríndios, e eu estava a 

precisar de ler muito mais do que tinha lido antes de começar o trabalho de campo, sobre o 

contexto ameríndio, porque não tinha tido essa... Não tinha decidido anteriormente que iria 

ter esse contexto de debate, digamos. E, portanto essas aulas também foram... Na verdade... 

Dei uma cadeira de etnografia comparada primeiro, e depois essa, de estudos ameríndios, 

que foi muito importante também na minha consolidação, no fundo, do conhecimento para 

aquilo que estava a fazer na tese. Por isso, apesar de ter sido realmente um período 

complicado desse ponto de vista, foi ao mesmo tempo... Importante.  

C.C. – Mas para essa experiência ameríndia, a produção brasileira, a bibliografia 

brasileira já foi muito mais importante.  

S.V. – Muito. Não. Aliás, logo a partir das leituras no março de 97, eu comecei a ler 

tudo. Também de história, Telles, coisas todas, João José Reis, coisas sobre... Dentro dessa 

idéia, que estava a trabalhar sobre contexto afro-brasileiro. O meu projeto inicial era 

precisamente, indo para a zona de Ilhéus...  

C.C. – João José Reis, você chegou a ter contato quando fazia?  

S.V. – Não, não. Mas li, porque ele trabalhou exatamente sobre as revoluções na 

Bahia, portanto... Por isso li, desde a área da história, que para mim foi uma descoberta 

incrível a história brasileira, porque precisamente, como estava a dizer, a história em 

Portugal, no geral, é uma história muito imperialista e muito pouco renovada... Pessoas 

como o Costa Pinto e o Nuno estavam ainda muito no início, portanto ainda não se via o 
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trabalho que estavam a produzir. E o conhecimento que havia sobre história brasileira era 

uma coisa muito dentro da visão colonial, de facto; e portanto, foi uma área... li bastante 

coisas. A Bela também me apresentou-me aos historiadores da Unicamp também. Até hoje, 

tenho uma interlocução muito importante com John Monteiro, que foi que também conheci 

nessa altura...  

C.C. – É, é preciso mencionar essas pessoas que, mesmo antropólogos, faziam um 

trabalho também histórico, ou vice-versa.  

S.V. – É. O Sidney Chalhoub também. Também li, na altura...  

C.C. – A Maria Manuela, você chegou a ver?  

S.V. – Quem?  

C.C. – Maria Manuela da Cunha. Negros estrangeiros.  

S.V. – Sim. Mas a Maria Manuela não estava no Brasil nesse período. Eu vim a 

conhecer mais tarde, na verdade. E não foi... não foi... Mas, portanto eu logo, a partir daí, 

comecei a ler muitas coisas também de literatura essencial, mas muitas coisas... Muito da 

antropologia brasileira. Comecei de facto a investir completamente numa formação na 

antropologia brasileira e a descobrir realmente este mundo que... Houve uma coincidência 

temporal entre a altura em que eu comecei a trabalhar com Brasil e realmente aquele que 

foi um primeiro encontro dos antropólogos, que já lhe devem ter falado também, o João 

Pina Cabral, que foi em 95, penso eu, que eles fizeram um encontro aqui, no Museu 

Nacional, de antropólogos portugueses e brasileiros, que foi assim, realmente, o tomar de 

contacto. Por isso, quase que coincidindo com esta minha vinda para cá, estava a haver 

também... A Cristiana Bastos tinha feito trabalho de campo aqui no Brasil, e, portanto tinha 

algum contacto também, mas foi realmente a partir desses encontros do Rio... Foram 

convidadas várias pessoas. Veio o (Joaquim) Pais de Brito, o João Pina Cabral, a Rosa 

Perez e... já não sei quem mais. Vieram umas cinco ou seis pessoas. Por isso, tinha havido 

nessa altura também um reencontro. O Otávio Velho...  

C.C. – Aqui, quem era o organizador principal?  
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S.V. – Quem que organizou aqui? Não tenho a certeza. Eu não participei ainda. Isto 

foi em 95. Eu ainda não estava sequer... Não sei quem foi o organizador principal aqui, de 

facto. Terá sido já o Gilberto Velho? Não sei.  

C.C. – É possível.  

S.V. – O Otávio Velho também, na altura... Para ter uma idéia, nós, em Coimbra, 

depois formamos também, para além da graduação, depois formamos um centro de 

investigação, da FCT. Na altura em que a FCT começou a formalizar no fundo os centros 

de investigação como centros da FCT. E fizemos uma candidatura, na altura foi 

principalmente eu e o Nuno que fizemos a candidatura para a FCT, e o Otávio Velho foi 

chamado, pela FCT, para o júri de avaliação desses centros. E que foi... E, na verdade, teve 

um papel fundamental em fazerem-nos, porque disse que de facto havia ali um grande 

potencial. Era um grupo de jovens antropólogos, mas havia um museu absolutamente 

fantástico, uma graduação que estava a começar, e, portanto incentivou muito para... Por 

isso, no fundo já há até este nível, no fundo, estar a decidir a política científica do país, 

começou a haver, portanto foi um contato que foi, realmente, ardil. Mas quando aconteceu 

foi completamente... (ri)  

C.C. – Nesse momento, que você acha... que você falou estávamos de costas viradas, 

pessoalmente, foi esse momento em que você passou a ter mais contato com a antropologia 

brasileira?   

S.V. – Foi a partir...  

C.C. – Com os antropólogos brasileiros, vamos dizer assim.  

S.V. – Foi a partir de 97 só. Foi só a partir do momento em que vim cá e... O 

contacto com a Bela, e passei a vir cá. Esses encontros no Rio de Janeiro deu, realmente, 

uma aproximação. Mas pronto, no fundo, as coisas foram mais ou menos coincidentes, 

quer dizer, não foi muito mais. Foi isso, foi o contacto com a Bela. O Otávio, eu já não sei 

exatamente em que ano que isto foi. Mas eu acho que essa coisa do centro de estudos há de 

ter sido também por aí, mais ou menos, por essa altura.  

C.C. – Os congressos luso-afro-brasileiros, você chegou a participar?  
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S.V. – Participei relativamente pouco. Na verdade, estive num... estive em vários 

deles, mas sempre...  

C.C. – Teve um em Coimbra.  

S.V. – Em Coimbra, estive, sim. Mas esse já foi mais recente mesmo. E estava a 

pensar, depois tive num em Salvador, também. Mas... E qual é que foi o outro que eu 

estive?  

C.C. – Teve um no Rio de Janeiro.  

S.V. – Estive no de Lisboa, que foi há muito tempo. Na verdade, estive nesse de 

Lisboa. Realmente, houve esse congresso em Lisboa, que foi no ICS, que foi anterior a isto 

tudo. Eu não sei, na verdade... É o que eu digo. Eu, na altura... quer dizer, não passava pela 

cabeça que vinha para o Brasil. Esta decisão foi em 96 e, antes disso, não havia nada. Ou 

seja, não havia... Foi uma coisa mesmo repentina. Mas eu estive nesse luso-afro-brasileiro 

do ICS, foi no início dos anos 90, que foi dos primeiros. Também estive nesse.   

C.C. – Bom. Em Coimbra, terminado o doutorado em 2003, você defende a tese.  

S.V. – Pois. Em Coimbra, é preciso dizer que depois, para além da questão das aulas, 

a seguir, realmente, nós estivemos a formar, a criar uma licenciatura do zero. João Pina 

Cabral esteve também ligado e o Antonio Amorim, que era um professor de antropologia 

biológica, do Porto, estavam na comissão científica também, ( Nélio ) Dias também 

participou num certo momento. Mas no fundo... estive na criação da licenciatura, depois na 

criação  dos mestrados, portanto havia ali todo um... 

C.C. – A licenciatura é de 94.  

S.V. – A licenciatura é de 94.  

C.C. – E o mestrado?  

S.V. – O primeiro mestrado, não consigo lembrar-me exatamente. Não. O primeiro 

mestrado é só nos anos 2000. E pronto. E a licenciatura tinha esta componente biológica e 

a componente sociocultural. E, de facto, foi uma guerra, assim, muito grande, no fundo, 

coisa básica, de contratação de pessoas.  
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C.C. – Pois é. Você mencionou essa guerra, que acabou mal, entre antropologia 

cultural e biológica, em Coimbra. Acabou mal em que sentido?  

S.V. – É, acabou mal. No sentido em que aquilo, de facto, acabou, em que deixou de 

ser um departamento de antropologia mesmo. O que aconteceu foi que começou a haver... 

Portanto nós apanhamos... Como estava a dizer, as universidades em Portugal cresceram 

muito, e às vezes, até demais, com esse processo, durante o início dos anos 90. E na 

segunda metade dos anos 90, de repente, criou-se esse sistema estritamente economicista 

da relação professor-aluno, e tornou-se cada vez mais difícil contratar pessoas. E nós, no 

fundo, ainda não tínhamos consolidado um corpo docente quando isto aconteceu. E o que 

aconteceu foi que as últimas contratações que se fizeram, por influência de quem estava no 

científico na altura... Foi precisamente quando eu estava de dispensa, e o Nuno também 

estava de dispensa, e nós dois tínhamos ali um papel, éramos o que estávamos a viver lá e 

éramos um bocado responsáveis pela área social. Eles contrataram mais uma pessoa para a 

biológica. E depois, começaram a sair pessoas na área do social, e a faculdade não 

substituiu, porque...precisamente isso, porque, em termos numéricos, o departamento já 

tinha gente suficiente. Só que uns não davam as aulas dos outros. Tinha ali, no fundo, dois 

grupos. E aquilo começou-se a esvaziar. E começou, de facto, a ficar impossível. Os 

últimos anos que estive lá foi um inferno, porque estava a dar cadeiras a mais, estava com 

trabalho a mais, de docência. E pronto, e aquilo acabou mesmo por ser extinto enquanto 

departamento de antropologia. E hoje é um departamento de ciências da vida. Portanto tem 

uma graduação em antropologia, que continua a ter esta componente mista...  

C.C. – Ele foi extinto quando?  

S.V. – Foi há uns dois ou três anos.  

C.C. – Quer dizer, quando você saiu para o Instituto de Ciências Sociais (ICS) em 

2006 ainda existia?  

S.V. – Eu sai para o ICS... É. Existia. Mas estava realmente um processo... É como 

eu digo, estava um processo muito... Estávamos todos, basicamente, à procura de 

alternativa, porque estava um processo... Não estávamos a ver já solução para aquilo, no 

sentido em que havia objetivamente falta de pessoas. Mas... E a antropologia biológica, no 

fundo, esteve bem nesta transição para uma coisa de ciência da vida. E estávamos, 

realmente, já muito poucos. Depois, ainda fiquei a cobrar, durante dois anos ainda dei aulas 
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no mestrado. Porque, entre outras coisas, tinha criado uma cadeira do mestrado mais ou 

menos feita para mim, e depois fiquei ainda a dar aula, mesmo depois de ter entrado no 

ICS. Ainda dei algum apoio. Mas... Portanto, eles continuam a ter uma graduação e um 

mestrado.  

C.C. – E a ida para o ICS, Susana? Desde 2006, não é? Que você... 

S.V. – É. Eu, na verdade, em 2003, quando acabei o doutoramento, portanto... Nós 

tínhamos esse tal centro de investigação, chamado Centro de Investigação em 

Antropologia, que é uma sigla que ninguém gostava que era CIA, (ri) começou a ser 

dirigido também por uma pessoa da antropologia biológica. Começaram a entrar com 

critérios até... de avaliação científica, da área das ciências exatas, e aquilo estava a ficar 

muito complicado. E eu, em 2003, consegui ficar como investigadora associada do ICS e, 

portanto, no fundo, a parte de investigação ficar associada ao ICS. Foi uma coisa difícil. Eu 

tive que tirar autorização ao reitor, era assim uma coisa... pronto. Mas, de facto, era para 

mim uma oportunidade muito importante. O Centro em Rede de Investigação em 

Antropologia (CRIA) não existia ainda, portanto... o que existia era o Centro de Estudos 

em Antropologia Social, no ISCTE, que era uma coisa muito ligada mesmo com as pessoas 

do ISCTE no fundo, e consegui ficar nessa situação, portanto, todos os anos, tinha que tirar 

autorização ao reitor para permanecer ligada ao ICS. Mas isso, por exemplo, foi muito 

importante para viabilizar o trabalho que fiz depois para a Fundação Nacional do Índio 

(Funai) aqui. Porque eu... Houve um investimento também, no fundo, ao nível de 

investigação, que se eu estivesse ligada ainda aos centros de Coimbra não teria tido 

facilidade em ter, realmente. Portanto eu, entre 2003 e 2006... 2004, na verdade, foi. Eu 

defini o doutoramento em outubro de 2003, portanto entre 2004 e 2006 já estava como 

investigadora associada. E estava realmente, desde essa altura também... depois, também 

havia as questões familiares, minhas filhas entretanto estavam na faculdade, uma delas já 

estava há uns anos em Lisboa, já se tinha vindo embora de Coimbra, a outra estava para ir 

para Lisboa também, e eu também estava, na altura portanto, queria sair de Coimbra...  

C.C. – Que cursos elas seguiram?  

S.V. – Uma foi para arte e outra para biologia, está a fazer investigação de 

doutoramento em cancro. (ri) Portanto, nenhuma seguiu esta área, ainda que aquela que foi 

para arte... 
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C.C. – Talvez o trauma da pesquisa de campo no sul da Bahia, o calor...  

S.V. – Não. A que fez a área de arte já fez dois projetos em Cabo Verde, com 

crianças. Porque ela trabalha em áreas artísticas com crianças, e já fez... durante três anos, 

foi um mês para Cabo Verde, fez o projeto de escolas e coisas realmente muito... muito... 

(ri) visão antropológica. Ela foi aluna do José Antonio Fernandes Dias, o tal antropólogo 

das artes, aquele que eu estava há pouco a mencionar. E lembro-me que quando ela... Ela 

fez um documentário para a cadeira dele. E ele disse: “Vê-se logo que isto é um 

documentário feito por filho de antropólogo”. Dizia ela: “Estás a me ofender. Eu não pedi 

ajuda nenhuma”. E ele: “Não era preciso. Está no sangue”.  (ri) Não era preciso mais nada. 

Mas pronto. Não. Seguiram outras áreas de facto. Elas, portanto, estavam em Lisboa. E eu 

estava completamente... muito cansada desses anos todos a construir, e ver o projeto todo 

de Coimbra em risco. Aquilo a estar-me a sair muito (do pelo)... 

C.C. – Eventualmente, naufragar mesmo.  

S.V. – Pois. E estava-me de facto a sair já demasiado, quer dizer, era realmente 

aquelas situações que uma pessoa fica completamente envolvida só na faculdade e já nem 

as aulas dão gozo, porque não chegam a ter o tempo necessário para pensar nelas. E, 

portanto estava à procura de alternativas.  

C.C. – No ICS, em 2006, você já tem um departamento de antropologia consolidado.  

S.V. – Não. Na verdade, a antropologia no ICS, até os anos 2000, era representada 

por três ou quatro pessoas, e não tinha uma pós-graduação em antropologia, tinha um 

programa de doutoramento em ciências sociais. Era, na verdade, dos poucos que havia em 

Portugal. Em que, depois, as pessoas podiam fazer a tese mais numa das áreas das ciências 

sociais. O João Pina Cabral, quando foi para presidente do ICS, desenvolveu bastante, de 

facto, a área da antropologia. E também acontece que Portugal teve nos anos 2000, e por 

acaso também nesse artigo que recentemente estive a fazer, estive a analisar bastante o 

material da FCT que eles disponibilizam sobre dinheiro disponível para investigação, 

contratos, etc., e realmente foram anos... a década de 2000 foi um ano de investimento na 

ciência absolutamente crucial e único. E, portanto houve muito mais bolsas de pós-

doutoramento do que havia anteriormente, mais bolsas de doutoramento, contratos de 

investigação, etc.. Portanto, foi possível fazer crescer, no fundo, um grupo de antropologia, 

sem que tenha sido, necessariamente, por contratos de carreira no fundo, como foi aquele 
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que eu tive. E em 2006, quando eu fui para o ICS, foi o primeiro ano do mestrado, 

portanto... Foi mestrado que tinha sido concebido pelo João Pina Cabral e por Ramon 

Sarró, que tinha entrado também, há pouco tempo, no ICS, e por isso eu fui professora 

também, já do primeiro ano, do mestrado em antropologia. E depois, o doutorado já foi 

feito também por mim, já lá dentro. Depois, eu tinha acabado de fazer o processo de 

transição para Bolonha, em Coimbra, de maneira que eles acharam que eu já sabia tudo 

sobre isso, (ri), portanto podia fazer, e fiz também, através do ICS, o mestrado e o 

doutoramento da...  

C.C. – Eu estive nesse ano em que só se falava em Bolonha.  

S.V. – É claro. Era.  

C.C. – Em todos os lugares, me mostraram. E, no ISCTE, eu tive uma experiência 

engraçada, que foi, na altura, o chefe do Departamento de Sociologia, não lembro agora o 

nome, que ele deu o livro que tinha todas as disciplinas e tal, ele passava, ia riscando – 

esta, agora, por causa de Bolonha, já não está mais. E riscou quase que todo o livro, não 

sobrou quase nada do que havia.  

S.V. – Sim. Pois o ISCTE, por exemplo, refez completamente a licenciatura.  

C.C. – Porque estavam a refazer tudo. O livro todo riscado. Isso aqui vai mudar tudo.  

S.V. – A licenciatura do ICSTE, por exemplo, ainda estava praticamente igual à que 

eu tinha feito em 83. E, portanto eles aproveitaram, no fundo, Bolonha para refazer, 

absolutamente fresco. Em casos como o de Coimbra e como o do ICS, foi adaptar, no 

fundo burocraticamente, uma coisa que...tentaram ao máximo não mexer. Portanto era um 

bocado o oposto. Mas, de facto, foi... foi um trabalho administrativo bastante exagerado na 

verdade. Mas também muita... Mas foi um momento, também, de grande discussão 

política, porque... mesmo ao nível internacional, na Europa, porque houve países, como a 

Espanha, que estavam em perigo de perder em grande parte a antropologia com a mudança 

para Bolonha, porque tinha uma coisa mista com as ciências sociais, e portanto, com esta 

redução do número de anos, isso podia estar em causa, Portugal também teve que discutir 

isso, portanto foi, realmente, um momento político relevante.   

C.C. – E a Associação Portuguesa de Antropologia, a partir de 2006, você assume.  
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S.V. – É. Eu assumi... portanto foi no ano em que entrei para o ICS, exatamente, por 

isso tinha sido... o congresso tinha sido, portanto era preciso haver uma transição do 

presidente. E eu devo dizer que quando entrei no ICS senti, assim, uma libertação, eu 

achava que ia ter tempo para tudo e mais alguma coisa, porque eu saía de uma carreira de 

professora com não sei quantas coisas ao mesmo tempo, e de repente estava numa carreira 

de investigação que ia dar... (ri) podia fazer qualquer coisa. E era um desafio que... que eu, 

obviamente... pronto, tive uma grande pressão para aceitar a candidatar-me, e era um 

desafio que eu, obviamente, achava que era interessante. Portanto entrei, de facto, em 

2006, fiquei na presidência da Associação. E foi um ano também que...  

C.C. – Quem era antes o presidente da Associação?  

S.V. – Foi o José Sobral. Antes de mim, foi o José Sobral. E foi também o ano em 

que... Porque eu, em 2003 ainda... Aliás, antes, ainda, de defender a tese, já vim começar o 

trabalho para a Funai. E em 2006 tinha tido uma suspensão do trabalho, portanto... Porque 

realmente aquilo... entre 2003 e 2005, ocupava-me todos os momentos em que não estava 

ocupada com qualquer outra coisa.  

C.C. – O trabalho com a Funai.  

S.V. – O trabalho com a Funai. E em 2006, também tive essa suspensão e, portanto, 

também, achava que isso permitia incluir um outro desafio.  

C.C. – Entrou a Associação.  

S.V. – Com a Associação.  

C.C. – Que deve ter lhe tomado muito tempo.  

S.V. – Sim. Porque foi um bocado... tentar arrumar a casa. Quer dizer, a Associação 

é... até hoje, é um caso muito errático, porque não tem nada a ver com todas as associações 

que eu conheço, profissionais, no Brasil. A Associação Portuguesa de Antropologia foi 

sempre tomada assim como uma coisa um bocado secundária, por... Ao ponto que, por 

exemplo, não se conseguem fazer congressos com alguma regularidade. E que... sei lá, 

havia várias coisas de formalização da própria Associação que não estava regularizadas, e 

portanto foi um pouco arrumar a casa, digamos, e pôr aquilo tudo na área... associação 

mais formal. Depois, por outro lado, houve de facto o desafio de fazer este congresso e de 
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permitir que este congresso fosse um momento, precisamente, de consolidação, de chamar 

a antropologia brasileira a Portugal. E houve um programa... o congresso teve mesmo um 

programa, que nós chamamos antropologias cruzadas, de...Convidamos uma série de 

pessoas. Pagamos a viagem, portanto convidamos mesmo, como convidados, vindos do 

Brasil. Para que elas trouxessem outras. E não apenas do Brasil, mas também antropólogos 

que, estando em outras partes do mundo, tinham de alguma maneira trabalho em terrenos 

de língua portuguesa; e por isso essa era um pouco a idéia, de que esta interlocução de 

quem lê o que os outros escrevem em português era alguma coisa que importava, e que a 

Associação Portuguesa de Antropologia (APA) podia ter um papel nessa consolidação.  

C.C. – Quem foram essas pessoas, você lembra de algumas, os mais importantes?  

S.V. – Foram, daqui do Rio, o Gilberto Velho, o Carlos Fausto e Aparecida Vilaça e 

a Els Lagrun.  Depois, de São Paulo, o Omar, a Bela, eu acho que o John Monteiro também 

veio. E depois houve pessoas da Europa e de Espanha, que também chamamos, exatamente 

dentro desta perspectiva. Do Brasil propriamente, que eu esteja a lembrar, acho que são 

estes.  

C.C. – O Joaquim Pais de Brito fez, no Museu de Etnologia, uma exposição grande 

sobre os índios. E foram várias pessoas também do museu, eu me lembro que o João 

Pacheco foi, o Eduardo.  

S.V. – Foi. Não. Este foi um momento muito importante para mim, porque ele... Foi 

no ano 2000. Ele fez uma exposição e fez um simpósio, exatamente, em que conseguiu... já 

conseguiu juntar pessoas que normalmente não estão na mesma sala, acho que por estarem 

no estrangeiro, exatamente por isso. E era realmente o...pronto, a nata da etnologia. No 

fundo, pessoas que colaboraram também na exposição e que vieram lá. E eu na verdade, 

foi uma oportunidade de os conhecer, a todos. Foi no ano 2000, por isso, eu tinha saído 

daqui, de campo, em 97, tinha voltado cá em 99 para um congresso em Salvador, 

organizado pela Cecília McCallum, que também foi uma pessoa com quem eu tive sempre 

bastante contato, e no ano 2000, no fundo tinha... tinha-os ali todos. Eu participei. Eu era a 

única portuguesa a participar no seminário. E foi realmente um momento importante 

também. Em 99, também, no congresso da APA, já tinha havido um painel, e eu também 

estive como debatedora nesse painel, um painel de antropologia brasileira. Convidaram-

me. Que foi o João Leal que organizou e convidou antropólogos brasileiros. E era uma 
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coisa só com antropólogos brasileiros. Eu participei nisso só como debatedora. Mas por 

isso, realmente, essas aproximações em 99, tinha acontecido dessa maneira. Essa coisa do 

último congresso, na verdade, era um pouco isso, não era... era uma coisa que deixasse de 

parecer ser apenas Portugal – Brasil mas que fosse de facto a nossa integração mais vasta 

nesta interlocução em português. Porque realmente é verdade que as pessoas que fizeram 

campo também, de antropólogos europeus... A antropologia tem esta particularidade. 

Portanto, as pessoas que tinham feito campo seja no Brasil, seja em Portugal, seja em 

Moçambique, seja em Angola sabem português e, portanto não leem apenas o que nós 

escrevemos numa língua estrangeira, mas lêem também o que escrevemos em português. O 

que muda radicalmente o leque de oportunidade de interlocução. E por isso era um pouco 

essa idéia, de alargar, consolidar o que já era a relação com o Brasil, mas alargá-la e 

integrá-la. Portugal servir um pouco para fazer essa relação. Pode-se dizer que era um 

pouco aquilo que o congresso luso-afro-brasileiro fazia para as ciências sociais no geral. 

No fundo, estávamos ali a fazer especificamente para a antropologia. Portanto foi...  

C.C. – Você mencionou momentos em que havia núcleos pequenos, que se 

expandiram, às vezes, até demais, de antropologia, eventualmente, também fases em que 

diminuíram, foram obrigados a diminuir de novo. Eu queria saber da sua visão sobre a 

antropologia e sobre essa institucionalidade da antropologia em Portugal, nesse momento. 

Porque eu tenho ido todo ano, às vezes... ano passado, acho que fui três vezes a Portugal, e 

estou muito impressionado, nos últimos anos, como que os colegas só falam da crise e do 

número de recém doutorados que só têm, no máximo, uma bolsa, não há posições... Enfim, 

eu não sei quanto é trágico, se é realmente trágico essa situação. Mas queria que você 

falasse um pouco sobre esse momento, que esperamos seja transitório, como todos as 

coisas, ciclos da vida. Mas é uma coisa que tem impressionado muito, esse pós crise. E eu 

não sei de fato...Tenho pessoas, conheci pessoas que se doutoraram há alguns anos e que... 

enfim, uma bolsa que... Suzana Durão, está no ICS. Pessoas dessa geração, já é uma 

geração bem mais jovem, e que não conseguem um emprego. Como, anos antes, você 

conseguiu em Coimbra, as pessoas conseguiam. E depois iam fazer o doutorado.  

S.V. – Pois, pois. Não. Mas... Até, se calhar, posso começar por aí.  

C.C. – Quer dizer, Portugal tem muitas coisas. No espaço de uma geração, se sai do 

salazarismo para o mundo pós-moderno europeu.  
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S.V. - (ri) Pode ser. Eu também acho que uma revolução era o que nós precisávamos 

agora. (ri)  

C.C. – Coisas assim, bem... No espaço de trinta anos, tudo muda.  

S.V. – É. Era preciso uma revolução agora. (ri) Uma primeira coisa, se calhar, que 

vale a pena dizer. Eu, várias vezes, pensei em mudar-me de Coimbra para Lisboa. Como 

estava a dizer, tenho a minha família em Lisboa, os meus amigos em Lisboa. E realmente, 

Coimbra foi muito bom para fazer crescer a meus filhos e a situação na universidade deu-

me, apesar de tudo, uma série de condições muito positivas, o próprio desafio da criação da 

licenciatura, tudo isso foi muito interessante. Mas houve uma altura em que... E a verdade 

é que desde que entrei em Coimbra até ter entrado no ICS não houve um único concurso 

público, para o qual eu pudesse ter me candidatado. Ou seja, as pessoas que entraram no 

ISCTE, que entraram na Nova vieram como professores substitutos e depois acabaram por 

entrar. Portanto, essa situação de um fechamento absoluto das universidades em primeiro 

lugar, não foi específico da antropologia, correspondeu efetivamente a isso, a essa...  

C.C. – Precede a crise econômica ou é posterior?  

S.V. – Muito. Precede muito. Não tem realmente que ver. E como eu digo, ao mesmo 

tempo, até houve esse período de esplendor do dinheiro para a ciência, mas que este 

ministro também fez, realmente, uma coisa que enfim, eu, quando estava em Coimbra, 

insurgir-me bastante contra ela, que era uma coisa de privilegiar muito a investigação 

científica, e não queria saber o que acontecia nas universidades. E, portanto, nunca se 

preocupou exatamente com esta incapacidade de renovação geracional, que estava 

efetivamente a acontecer, por causa disso, esse processo em que, enquanto foi possível, 

foi-se crescendo com esse truque, um pouco, dessa questão dos doutoramentos, e depois, 

de repente, quando começa esta coisa dos ratios, há um fechamento absoluto.  

C.C. – Mas isso não se repetiu agora com o bolseiros de pós-doutorado. Eles não são 

incorporados. Os substitutos eram incorporados.  

S.V. – Não. Os substitutos, vieram alguns, a ser, também não foi assim tanto, mas... 

No ISCTE, teria entrado o quê? - umas três pessoas, nessa situação, com a saída do 

Joaquim Pais de Brito, por exemplo. Mas os bolseiros, o que estão é a fazer... 

normalmente, com contrato a trinta por cento... Normalmente não. Alguns conseguem ter 
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um contrato a trinta por cento para dar aulas numa das universidades. Mas, de facto, a 

situação...  

C.C. – Contrato a trinta por cento é o quê?  

S.V. – Trinta por cento para além da bolsa. Para terem... Porque o problema é tão 

dramático, chega ao ponto de não poderem ter, curricularmente, experiência de docência. 

Enquanto que nós estávamos até com um peso excessivo, havia bolseiros que nunca na 

vida... chegavam aos quarenta anos e nunca na vida tinham dado aulas. Portanto, a certa 

altura... Eles podem acumular a bolsa com essa situação. Mas, de facto, criou-se, de uma 

maneira genérica, esta situação de não abrirem lugares nas universidades, em várias áreas, 

portanto, aí, a antropologia não esteve de maneira nenhuma sozinha. Só que, ao mesmo 

tempo, houve esse grande programa de investimento na ciência. Por exemplo, a Suzana 

Durão, exatamente, não está já como bolseira, ela está com um contrato, que é um contrato 

de investigação. Portanto, que foi um programa do governo, exatamente o chamado 

compromisso com a ciência, e que realmente tem características diferentes. Não é uma 

bolsa, é uma situação... apesar de tudo, diferente dessa. O problema é que é uma coisa 

temporária e não se sabe o que é que vem a seguir.  

C.C. – Tem um prazo máximo de duração. Seis anos?   

S.V. – Tem um prazo máximo. Cinco anos. Agora precisamente, apesar de tudo, com 

este crescimento da ciência nos anos 2000, a antropologia respondeu muitíssimo bem, quer 

dizer, conseguiu organizar-se, conseguiu responder a todos os momentos em que... Criou-

se o CRIA, quando foi preciso criar um centro maior, enfim, muitos antropólogos 

conseguiram projeto de investigação, bolsas; e, portanto o número de pessoas a trabalhar 

em antropologia cresceu exponencialmente, nos anos de 2000. Em 2009,  acho que em 

2008, eu participei num encontro, que foi o que deu asa a este tal texto que eu estava a 

mencionar, que era um encontro sobre antropologia na Europa, que vão sair dois livros 

sobre isso, e tive... eu fui convidada para participar e fiz uma apresentação sobre a situação 

da antropologia em Portugal. E a reação de todas as pessoas, na altura, foi que... realmente 

incrível, de facto, a antropologia em Portugal está... E realmente foi uma apresentação 

muito positiva. Grande otimismo, na maneira como se tinha conseguido, efetivamente, 

consolidar, uma antropologia bastante plural, com muita gente a trabalhar, com... e 

portanto... e com uma situação em que apesar de, realmente, essa geração não estar com 
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contratos de carreira, também, ao mesmo tempo, isso corresponde um pouco a uma 

mudança no geral no país, e portanto... E a verdade é que a antropologia tinha conseguido 

ganhar terreno e tinha... estava de facto muito bem instalada. Por isso, quando agora veio 

esta situação da crise, realmente, foi um pouco assustador, porque no fundo isto dependia 

desta continuidade desta máquina de financiamento da ciência, que precisamente agora... 

Enfim, apesar de tudo, não aconteceu a catástrofe tão grande como nós estávamos a prever. 

Nós estávamos com muito medo desta transição do governo. Aparentemente, eles querem, 

pelo menos, (guardar) alguma coisa. Mas... Isto para dizer que, em primeiro lugar, 

portanto, no contexto europeu que estava ali em discussão, isto foi visto como bastante 

positivo. Ou seja, daquilo que eu conheço, por exemplo, sobre o que se está a passar com a 

antropologia em Espanha, ou até Inglaterra, as coisas estão igualmente bastante 

complicadas, principalmente em Espanha. Inglaterra, realmente, é outro universo. Ou seja, 

apesar de estar a haver uma situação que me causa... quando vejo trabalho científico de 

enorme qualidade de jovens antropólogos, e que  não conseguem arranjar emprego nem 

bolsas, porque as bolsas, por exemplo, são muito mais restritas, isso é realmente 

preocupante; mas ao mesmo tempo, quer dizer, continuam a abrir lugares nas  

universidades. Em Espanha já não. Em Espanha, vejo que a situação está muito mais 

parecida com a nossa ou até bastante mais complicada, porque eles não tiveram este 

programa de incentivo à ciência, e, portanto, por exemplo, não têm bolsas como... As 

bolsas de pós-doutoramento em Portugal, são três anos mais três, podem ser de seis anos. 

Isso não existe em Espanha dessa maneira.  

C.C. – A expectativa nesses em seis anos é se possa conseguir uma oportunidade.  

S.V. – Era essa. Pois.  

C.C. – A pessoa continua, pelo menos, na carreira, publicando, pesquisando.  

S.V. – Pois. Pois. Só que é isso, quer dizer, na verdade, essas bolsas foram criadas 

para criar condições para, depois, as pessoas irem para algum outro lado. O problema 

depois, criaram esses compromissos com a ciência, e no fundo foi a maneira, de facto, 

teoricamente, iria dar continuidade a essas bolsas de pós-doutoramento. Precisamente a 

seguir é que... Ah e criou-se uma outra coisa, que foram os laboratórios associados. O ICS 

é um laboratório associado. Um laboratório associado é um centro de investigação que tem 

uma avaliação. O Centro de Investigação e Estudos de Sociologia (CIES), agora, também 
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é. E os laboratórios associados tiveram também carreira de investigação, ou seja, puderam 

contratar investigadores. Esses aí são contratos que eram de cinco anos mais cinco, e que 

agora se diz que existirão até os laboratórios...só se os laboratórios forem extintos é que os 

contratos também acabam. Portanto... Foram-se criado, de facto, várias estruturas, umas 

mais precárias, outras mais sólidas, de contratação, sempre na área de investigação 

científica. As universidades começaram a sobreviver à custa desta situação. E que eu vejo 

que estão a fazer a mesma coisa em Espanha. Que é, quando alguém sai, em vez de 

substituírem, desfazem o contrato de cem por cento em três contratos a trinta. Que rende 

imenso para a universidade, e que é uma situação que não resolve a vida de ninguém. 

Pronto. E que no fundo, quem acabam por contratar são pessoas que têm outros... ou têm 

bolsas ou têm rendimentos familiares, também é o caso, (ri) mas...  

C.C. – E como é que você avalia a criação do CRIA, dessa rede?  

S.V. – Eu acho que foi, na altura, uma resposta a um desafio, que foi dada, do meu 

ponto de vista, da melhor maneira. Ou seja, na altura, a FCT estava a dizer que os centros... 

queria acabar com os centros pequenos, portanto queria que os centros se expandissem. E, 

portanto, é o que eu digo, a antropologia, de facto, respondeu imediatamente, e houve 

outras áreas que não se conseguiram organizar. Isto implica algumas pessoas engolirem 

alguns...(ri) As pessoas, como é evidente em todo lado, o mundo acadêmico está feito de 

rupturas e de problemas de relacionamento, etc.. Portanto conseguiu-se ultrapassar esse 

problema e criar esta rede, com esse risco também, precisamente, uma rede maior, é uma 

rede que é preciso manter sem romper. E eu sei que há vários momentos em que de facto 

esse problema surge, como é óbvio. Há opiniões diferentes, há... Mas eu acho que, mais 

ainda, para enfrentar essa situação agora, sem dúvida, que se tivéssemos mantido a 

situação como estava anteriormente, com pequenos centros e não sei quê, isso seria muito 

mal para a antropologia em Portugal. Acho que o CRIA é de facto uma maneira, no fundo, 

de dar força a uma disciplina que será sempre minoritária, porque é em todo lado do 

mundo. E, portanto penso que é de facto um dos aspectos que me parece que correu mesmo 

muito bem e que, do meu ponto de vista, (e na altura estava na APA também), pareceu-me 

ser uma força fundamental para sobrevivência da antropologia. Agora, estão a acontecer 

coisas, quer dizer, sistematicamente é óbvio... Uma das coisas que me lembro que foi 

debatida nesse seminário sobre a antropologia na Europa, por exemplo, e que nós 

conseguimos em Portugal desde meados dos anos 80, que na FCT houvesse uma categoria 

para a antropologia. Ou seja, por exemplo, a maioria das bolsas é distribuído por áreas e, 
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portanto nós não estamos sujeitos a uma área de ciências sociais, em que pudessem dar 

duas bolsas para antropólogos e vinte para sociólogos. Portanto, a partir da instituição, 

garante, no fundo, que haja ali um investimento nesta área disciplinar, ao nível das bolsas, 

ao nível tanto pós-doc como de doutoramento, e ao nível dos projetos. E que há uns anos, 

estava eu ainda na direção da APA, a FCT rearrumou um pouco as coisas, um pouco por 

isso que eu estava a dizer, que foi preciso diminuir o número de pessoas dos júris, eles 

estavam a gastar imenso dinheiro com isso, e a antropologia apareceu... Quer dizer, a 

primeira categorização, a antropologia aparecia numa área de sociologia. Portanto, a 

sociologia, depois, dentro da sociologia estava a antropologia, a geografia, não sei quê. E 

na altura, eu até intervi enquanto presidente da APA, falei com Lígia Amâncio, que era 

quem estava responsável por isso, e consegui convencê-la, exatamente, até usei o caso do 

ICS como exemplo, então chame de ciências sociais, não chamem sociologia. Quer dizer, 

tudo bem, já percebi a lógica, ela explicou-me isso mesmo, que era uma questão de 

redução dos júris, e então... a categoria ciências sociais, e depois ponham lá dentro a 

sociologia, a geografia, a antropologia, tudo bem. E ela fez isso. E óbvio que... Eu, por 

acaso, agora, tive oportunidade exatamente também nesta análise que fiz dos dados do 

FCT, de verificar que efetivamente não houve uma coisa que na altura tivemos medo que 

acontecesse, que era uma redução efetiva das verbas para a área da antropologia. Não 

aconteceu. Portanto, continua haver o mesmo investimento em termos de projetos. Agora, 

acabaram de abrir outro concurso para investigadores, uma coisa que o governo inventou, 

que vai contratar oitenta investigadores, nós estamos convencidos que as ciências sociais 

vão ficar... não sei, não vão mesmo ficar de fora mas... enfim, estão muito pouco 

representadas, certamente. E a verdade é que na área das ciências sociais,  principalmente a 

antropologia agora aparece já como outras disciplinas. Portanto, apareceu a sociologia, 

ainda nem fui verificar mas acho que três das ciências sociais, não sei se a ciência política, 

ficaram identificadas, e depois aparece... Agora isto é...de facto, é isto, isto é uma... no 

fundo, é política constante, estas coisas, realmente, não se fazem ficando sentado na 

cadeira, e não podemos esperar que as pessoas no FCT venham defender a antropologia. 

Vão fazendo política científica como podem, nós vamos tendo que negociar, ir negociando 

isso. Uma das coisas bastante que corresponde, de facto, a uma grande mudança também, 

por exemplo, é que acabaram com a área de estudos africanos. E isso é uma coisa que 

muda muito. Uma coisa que, há vinte anos, estava completamente consolidada. Que era 

discutível também. (ri)  
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C.C. – E essa área se dividiu entre? 

S.V. – Não. Acabaram na FCT.  

C.C. – Ah, na FCT.  

S.V. – Era uma coisa que era relativamente...Eu, aliás, nessa conversa que tive com a 

Lígia Amâncio, a certa altura, discutimos, encaloramos as duas bastante, porque eu, 

precisamente, usei isso como argumento, disse: por que é que a antropologia deixa de ser 

uma área e estudos africanos não? Tem que me explicar. E ela: pois, vocês queriam acabar 

com isto, não sei quê. Mas... Bom, agora, acabaram mesmo, portanto...quer dizer, o Centro 

de Estudos Africanos. O ISCTE, que é uma referência, que tem sido muito importante de 

facto, até na relação com países africanos de língua portuguesa, vai ter que repensar uma 

série de coisas, porque acabaram com essa área. Era uma área para a qual, precisamente, 

até para investigação, havia também uma verba especificamente destinada, e a 

antropologia estava bastante representada nessa área, no fundo. Mas, portanto, isto para 

dizer que não me parece que a situação com a antropologia seja diferente daquela que, no 

geral, está marcada a situação de crise em Portugal. Para já, eu acho que não há nada de 

concreto, que permita dizer o que está a acontecer. Está a haver, mais uma vez, alguma... A 

APA está a organizar agora um encontro, no início de junho, exatamente uma reflexão 

sobre a antropologia em Portugal, portanto...ou seja, as pessoas estão atentas ao facto de 

ser importante, exatamente, estarem em cima do acontecimento e, portanto, ir defender a 

causa. Estamos, de facto, sem saber o que vai acontecer a todas estas... Por exemplo, os 

contratos compromisso com ciência estão a acabar, portanto...e, realmente, não sabemos o 

que é que virá agora, de seguida, mas, como eu digo, também não estamos sozinhos nisso, 

portanto vamos ter que ir vendo essa situação passo a passo.  

C.C. – Uma situação geral de toda a comunidade científica.  

S.V. – É, é geral. E realmente não é só de Portugal também. Depois eu sei que, por 

exemplo, as bolsas da FCT, têm-se considerado que as bolsas são mais simpáticas do que 

na maioria dos países europeus, as bolsas de pós-doutoramento. Portanto eu sei que 

Portugal está a atrair pessoas para as bolsas, porque eram consideradas relativamente 

simpáticas, portanto, mesmo nas área das ciências exatas.  



Transcrição                                                                                           
 

 41 

C.C. – É. O imediato pós-doutoramento é decisivo para saber se a pessoa continua na 

carreira ou não, ou se sai de vez.  

S.V. – Pois. Pois é.  

C.C. – Se não há uma posição permanente, pelo menos, se consegue manter a pessoa 

investigando.  

S.V. – Pois. Não. Agora, realmente é isso, é verdade que depois o que já há é 

gerações, pessoas que estão há muitos anos só com bolsa, que não tiveram...As pessoas que 

estão mesmo só com bolsas, depois, não têm sequer a experiência de vida institucional, que 

é uma coisa que eu acho que é...  

C.C. – Sim. Chega aos quarenta anos como bolseiro, estudante bolseiro, investigador.   

S.V. – É, exatamente. E que é uma coisa que eu acho muito preocupante. E, por 

exemplo, nós no ICS, foi uma das coisas que foi muito debatida sempre também, 

inicialmente, a direção não queria pôr os bolseiros a dar aulas nem... e nós tínhamos muito 

uma posição contrária a isso, porque exatamente... Na verdade, eles próprios queriam, (ri) 

eles queriam entrar na vida institucional, porque a certa altura, depois, nem sequer têm um 

currículo também, para... até fora de Portugal, poderem concorrer, porque não têm 

experiência docente.  

C.C. – Susana, a gente já falou bastante, em diversos momentos, sobre a sua 

experiência com o Brasil, mas eu queria que você falasse um pouco mais sobre esse 

trabalho para a Funai, que você mencionou já acho que duas vezes mas não...  

desenvolvesse um pouco mais. Que trabalho foi esse, como começou, como é que parou.  

S.V. – Pois é. Ele concluiu-se. Foi suspenso durante um período. Eu, portanto, em 

2003, eu tinha... Eu fiz um contrato comigo própria para acabar a tese de doutoramento, 

que não voltava ao Brasil enquanto não acabasse, e portanto estive dois anos sem vir ao 

Brasil. Mais de dois anos. Vim em 2000 e depois só voltei de facto em 2003, que foi 

quando acabei a tese. E nessa altura eu recebi um contato de um amigo meu de Olivença, a 

dizer que... que eu já sabia, que eles tinham pedido um reconhecimento como povo 

indígena à Funai e que já tinham tido esse reconhecimento, e que agora tinham feito um 

pedido de identificação da área como terra indígena e gostavam que fosse eu a antropóloga 

a fazer esse trabalho. E eu nem pestanejei, ou seja, achei que era... não faria sentido 
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nenhum para mim, dentro da minha função e ética profissional, dizer que não. Portanto, de 

facto, imediatamente me lancei à coisa. Aquilo implicava, no fundo, que a Funai ia abrir 

um concurso e eu iria candidatar-me, e ao mesmo tempo, no fundo, a Funai, dentro deste 

concurso, também ouve o que é que os próprios índios indicam, que antropólogo que os 

próprios índios indicam, portanto eu saberia que eles iriam indicar-me, e ao mesmo tempo 

concorria. De facto, o concurso, pelo menos nessa altura, um dos critérios preferenciais 

também era do tempo de investigação de campo naquele contexto, portanto eu estava 

posicionada bem para isso. Surgiu, desde o início, algum problema por, de facto, eu ser 

estrangeira, portanto... precisamente, a Funai, entre outras coisas, não pagava a viagem 

internacional, porque, precisamente, considerava que não fazia sentido estar a fazer, teria 

outros antropólogos que poderiam fazer o trabalho. E eu, na altura, pedi apoio ao Instituto 

Português de Apoio ao Desenvolvimento, a quem nunca me tinha dirigido, mas resolvi 

fazer-lhes um pedido, a explicar a situação e a pedir apoio para a viagem internacional, e 

vim fazer o chamado estudo prévio, em 2003. Ainda antes, portanto, de defender a tese, no 

verão de 2003. Era também à altura que eu poderia, portanto vir. E vim fazer... Portanto...E 

eu, no fundo, soube que tinha ganho o concurso em junho, e portanto, propus uma primeira 

investigação nessa altura, porque eu tinha feito o trabalho numa região relativamente 

circunscrita, com meios que... eu não tinha nem um carro, não...portanto... aquilo é uma 

região que eu sei que tem cinqüenta mil hectares, portanto é um território bastante extenso, 

com muitas fazendas no meio, etc., e eu tinha feito o trabalho numa região, Sapucaeira, que 

fica a 20 quilômetros desta vila central, e tinha feito o trabalho sempre a pé de facto. Por 

isso que era essa a questão, que eles diziam que eu andava para todo lado. De facto, andei 

muito a pé. E, por isso, conhecia uma área relativamente restrita do que agora me diziam 

que era o território que eles estavam a reivindicar. Eles disseram qual é que era a área que 

estava sendo reivindicada, e eu disse à Funai: bom, mas eu tenho que fazer primeiro um 

estudo prévio, para perceber do que é que estamos a falar, porque nem sequer conheço essa 

área toda, e portanto, quero fazer um primeiro trabalho de reconhecimento. E fiz isso em 

agosto. Trabalhei com um antropólogo da Funai. A Funai fez de facto um pedido de 

parecer jurídico, para saber se haveria algum problema pelo fato de eu ser antropóloga 

estrangeira. Eu pedi sempre visto de trabalho para vir fazer isto, para ter a certeza que não 

ia haver nenhuma contestação nesse ponto. E combinamos também que uma das condições 

seria que eu ia sempre com um antropólogo da Funai. Portanto, e que eu aceitaria assinar 

sempre o relatório com ele, portanto ser uma coisa que era sempre assinada pelos dois, 

para não haver esse problema. Eu sabia, de facto, que tinha um conhecimento do terreno e 
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um conhecimento etnográfico, que outra pessoa que viesse a pegar naquilo não iria ter, e 

portanto sentia que era realmente uma obrigação, que eu não podia deixar de...a qual não 

podia deixar de responder, e era um desafio, que era para mim, do ponto de vista de 

realização pessoal, um desafio muito... De facto, humanamente, foi uma experiência única 

na minha vida, portanto, que eu queria aceitar. E por isso, depois, a seguir, em 2003, eu 

então disse à Funai que faria o trabalho chamado oficial, portanto, que é o grupo de 

trabalho que... enfim, que vem em Diário Oficial e que é com contratações de 

ambientalistas, etc., que teria disponibilidade no intervalo entre os dois semestres no ano 

seguinte, que seria fevereiro, mês de fevereiro, janeiro e fevereiro do ano seguinte, 2004. E 

portanto, a Funai organizou esse trabalho e com essa equipe, que eu fiquei a coordenar, 

para 2004. Em 2004, fizemos, portanto, um segundo trabalho de campo. Daí resulta... 

Bom. Durante esse trabalho de campo, 2004, a direção da Funai mudou. E eu comecei a ter 

alguns problemas com a nova direção, no sentido em que comecei a perceber que eles não 

estavam tão vocacionadas quanto a anterior para andar com o processo para a frente. Mas 

demorei...depois, demorei um ano, entre 2004 e 2005, para fazer o chamado relatório 

preliminar, que é uma espécie de draft do estudo, que vai depois para...que é lido por 

pareceristas na Funai e que depois fazem uma...um parecer... a partir do qual eles, depois, 

fazem, então, o definitivo. Uma espécie de refrige, no fundo, do trabalho. Bom. Nessa 

altura, quando terminei esse primeiro relatório, ficou mais claro para mim ainda que estava 

a haver, politicamente, uma grande contestação, dentro da Funai, para que aquilo não se 

viesse a fazer. E foi realmente muito estressante, porque começaram a mandar prazos, a 

dizer que se eu não entregasse aquilo até a data xis, o processo caía. Portanto, ou seja, 

contratavam um outro antropólogo, e recomeçavam o processo todo. E portanto eu, de 

facto, entreguei dentro do prazo, porque me apercebi... portanto, mesmo que não estivesse 

tão completo, digamos, quanto eu queria, entreguei dentro do prazo, para ter certeza que o 

processo não era anulado. Mas, efetivamente, a direção da Funai, nesta altura, estava a 

tentar convencer os índios de...que não era boa escolha, porque eu era estrangeira, porque 

não sei quê, portanto, a tentar convencê-los a anular aquele processo e recomeçar tudo 

outra vez. Na verdade, estava a fazer isso, depois, vim a perceber que foi um processo 

muito mais lato, quer dizer, não foi especificamente comigo nem especificamente com 

aqueles índios, foi uma coisa bastante mais alargada, de reestruturação interna da Funai. Eu 

pude assistir um bocado, experiência interpessoal, a essa reestruturação, porque quando, 

em 2004, fui à Funai para a reunião que me levou depois a campo, o Departamento de 

Assuntos Fundiários tinha sessenta pessoas a trabalhar, todas com licenciaturas e 
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mestrados, às vezes, doutoramentos em... nas várias...antropologia, história, etc., eram 

contratos com a Unesco e que estavam a ser pagos por programas internacionais, 

portanto... E, passado um ano, entrei na mesma sala e tinha duas pessoas. Portanto, eu vi a 

coisa acontecer, assim muito sem... sobre dúvida, a maneira como estava a haver uma outra 

concepção do que é que se devia fazer com a política indígena. E portanto...Sei que 

depois... Em 2005, eu voltei ao Brasil e fiz uma certa pressão para eles meterem...para me 

darem a análise desse tal relatório preliminar, bom, e foi toda uma história, não vale a pena 

entrar em detalhes, mas... de facto, foi toda uma história, em que, de facto, não havia 

análise nenhuma feita. Portanto, na verdade, levaram-me a campo com uma pessoa da 

Funai que estava claramente à espera de eu deslizar e conseguir ter uma coisa para dizer – 

realmente, esta antropóloga não pode continuar. Obrigaram-me a fazer reuniões. Estavam a 

tentar criar um conflito interno, entre eles por um lado e deles comigo, e pronto. Foi uma 

coisa...um momento de grandes sensibilidades. E esse teste, mais ou menos, passou outra 

vez. E eu continuava sem ter a análise do relatório. E em 2006 recebi uma carta da Funai a 

dizer que agradecia imenso a colaboração que eu tinha dado para o processo, mas que, 

realmente, isto agora era um assunto fundiário, e portanto, já não era comigo, que agora a 

Funai trataria do resto, dali para a frente.  

C.C. – E nunca lhe deram o parecer, uma análise sobre o relatório.  

S.V. – Não. Nessa altura, não. Portanto, isto foi 2006. Pronto. E, entretanto ia 

sabendo que realmente...que estava a haver essas reuniões, com a própria diretora do 

Assuntos Fundiários, com os índios lá, para tentar que eles próprios dissessem – sim, 

senhora, que queriam meu afastamento e que queriam recomeçar outra vez tudo. Mas eles, 

precisamente, tinham esta ideia,  não acreditavam que fosse possível ser melhor deitar fora 

tudo que estava feito e recomeçar do zero e, portanto foram mantendo a pressão para que a 

Funai respondesse àquele mesmo trabalho. Em 2006, portanto, aconteceu isso. Em 2007, 

eu publiquei o livro cá no Brasil, vim à Anpocs fazer o lançamento do livro... 

C.C. – O Terra Calada.  

S.V. – O Terra Calada. Que era, no fundo, um resultado do meu doutoramento, mas 

já com uma parte de reflexão que tinha que ver com este trabalho com a Funai. Bom. E fui 

a Brasília também, apresentar uma comunicação no Departamento de Antropologia, e 

resolvi ir visitar a Funai e oferecer o meu livro. Bom. E a Funai tinha mudado outra vez. 
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Paulo Santilli tinha acabado de assumir, e Auxiliadora, tinham acabado de assumir a 

direção deste departamento Assuntos Fundiários e, portanto...estavam com uma visão 

completamente diferente, e  portanto, basicamente, nesta minha visita para indicar o livro, 

convenceram-me que eu tinha que retomar o processo e que... estava a haver imensos 

conflitos na região outra vez, e portanto queriam que eu retomasse o processo. Na verdade, 

isto foi... em vim em 2007, mas isto aí da Funai foi em 2008 já, já foi em abril de 2008. Fui 

participar num simpósio organizado pela Cida, no Departamento de Antropologia, e foi 

nessa altura. Portanto, abril de 2008, eles estavam com uma data de processos jurídicos, 

aos quais tinham que responder, e portanto, com imensa urgência em voltar a tomar conta 

daquele processo. Tinha, de facto, encontrado... por isso é que foi claro para mim que isto 

não foi um processo específico nem...Eles tinham encontrado cento e dez processos 

parados, como este. E não só parados, como sem registro formal e, portanto... Eu própria 

estive a ajudá-los a dar entrada na papelada todo do processo que estava de parte. E por 

isso, nessa altura, em 2008 então... Bom, queriam que eu fosse para campo logo, e eu disse 

que não podia ir logo, mas que, então, queria retomar o trabalho com outro antropólogo, o 

tal antropólogo da Funai, com quem me dei muitíssimo bem. E ele começou por fazer um 

campo em junho, e que então, em outubro, voltaria outra vez, para fazer a última visita de 

campo. E então, nessa altura, me dariam o tal parecer sobre o relatório, que tinha ficado, de 

2005. E, com esse parecer e esse trabalho de campo final, eu concluiria o trabalho. A 

conclusão do trabalho passa também por uma aprovação, da parte dos índios, da proposta 

que eu estou a fazer e depois, da parte da Funai, da proposta que eu estou a fazer, e uma 

negociação minha com eles, conforme, digamos, as reações de uns e outros. E isso foi, por 

isso, feito em outubro de 2008. E eu acabei... Eles tinham... Entretanto, em outubro de 

2008, quando fui para campo, foi uma situação muito complicada, porque tinha havido 

uma... a polícia de choque tinha... tinha havido uma operação policial organizada, com 

cento e oitenta polícias, para irem... obrigar os índios a sair das áreas que eles tinham 

ocupado na região. E até hoje não quero dizer as hipóteses que tenho sobre como é 

possível, mas é possível que, exatamente na semana que eu fui para campo, foi a ação 

policial. Portanto, ou seja, eu cheguei e soube que, passados dois dias, iam chegar 

helicópteros e polícia de choque à região e, portanto, basicamente, isso inviabilizava o 

trabalho...  

[Interrupção da gravação] 
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C.C. – Você estava falando de 2008, dessa situação dramática.  

S.V. – Pois. Mas bom, no fundo, isso criou uma situação em que, basicamente, a 

Funai entrou com um processo, a dizer exatamente que nós estávamos a fazer a conclusão 

do trabalho e, por isso, houve um processo de reintegração de posse, que deu um prazo de 

seis meses para a Funai então publicar, no fundo, o relatório e o resumo. E por isso...Foi 

isso. Entre outubro de 2008 e março/abril de 2009 eu concluí o trabalho, portanto, e foi 

publicado o resumo, e, por isso, a situação ficou resolvida. Depois, a partir daí, houve o 

processo de contestações. Depois, em 2010, ainda fui fazer, portanto fui ajudar a Funai na 

resposta a estas contestações, e pronto. E agora soube, há dois meses, que finalmente... 

Depois, a Funai demorou tempo a, efetivamente, fazer essa resposta. Mas agora soube que, 

há dois meses, o processo foi completamente concluído, portanto, já está no nível seguinte, 

portanto, do Judiciário, por isso, a parte administrativa está concluída.  

C.C. – Encerrou-se. Você chegou a receber os pareceres sobre o seu relatório 

preliminar?  

S.V. – Sim, sim, sim. Não. Isso era fundamental.  

C.C. – Como estava?  

S.V. – Foi muito bem. Eu tive... a Rita Heloisa, que é da...  

C.C. – A Rita Heloisa é da UNB.  

S.V. – É, da UNB. Que é historiadora, que trabalhou sobre o... historiadora 

antropóloga, e é de facto uma pessoa muito interessante, e foi ela que fez o meu parecer. 

Esta coisa dos pareceres, depois, dependem também... 

C.C. – Você sabia quem fez o parecer.  

S.V. – Sim, sim. Ela assina. Eles assinam. E, portanto foi... Ela fez o parecer do 

preliminar e depois fez o parecer deste final também. E por isso, porque esse parecer, 

depois, nós temos também que integrar, digamos, aquilo que... E eu tive que fazer muito 

poucas alterações. Por isso foi... correu realmente muito bem. E pronto. E depois... As 

contestações também correram bem, ou seja, as respostas às contestações não foram de 

facto difíceis. Voltamos a encontrar, portanto com esse mesmo antropólogo, portanto, foi 
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mais uma vez... eles usaram, uma altura em que eu também ia a Brasília fazer outra coisa 

ao departamento, e portanto, conjugamos isso com a ida à Funai e pronto, e fiz esse último 

parecer. Confesso que já não... Depois, eu tive que me libertar disto, não é, porque isso 

depois é muito envolvimento, até de cabeça. Eu, no fundo, estive esses anos todos muito 

voltada para pensar no material de campo dentro do enquadramento que era o 

enquadramento da terra tradicional, da terra da ocupação tradicional, e precisei, porque as 

exigências que tenho são acadêmicas, eu precisei depois me distanciar um bocado deste 

universo de reflexão e, portanto, fiz essa consultoria em 2010, e entretanto não voltei de 

facto à região e nem vejo muitas condições de voltar. Portanto, também, tive que decidir o 

que é que ia fazer a seguir em termos de investigação, e tomei assim uma decisão, que 

ainda estou um bocado a ver se consigo levar tudo até o fim. Mas acho que sim. Até 

porque já tenho um projeto também, com financiamento para isso. Mas estou a preparar-

me para ir para Timor, portanto, mudei radicalmente de contexto. (ri)  

C.C. – E por que essa mudança para o Timor? A gente falou, quer dizer, dos seus 

interesses de investigação, envelhecimento, a questão da identidade...  

S.V. – Depois... É. Foi sempre um pouco... E depois, no fundo, nesta experiência 

final, acabei por trabalhar muito com coisas que tinham que ver com território, com uma 

discussão, que na antropologia tornou-se também interessante nos últimos anos, sobre a 

própria questão da propriedade da terra, portanto, e os conceitos de posse e de propriedade, 

e eu realmente, na medida em que entrei na carreira de investigação, achei que devia ter 

um segundo contexto de investimento na minha carreira. E que eu era agora... 

C.C. – E que não fosse o africano. Não havia muitas opções.  

S.V. – Que não fosse o africano. (ri) Não. E é interessante, porque, na verdade, 

Timor, no fundo, está ali no... está ali mesmo, um bocadinho em relação com a Indonésia, 

que tinha sido realmente desde o início e que no fundo houve muitas leituras, mesmo, para 

este trabalho que eu fiz. O John (    ) trabalhou no sudeste asiático, portanto, muitas das 

monografias que me influenciaram, se quisermos, teoricamente, ou seja, que tinha um 

material etnográfico que me influenciou no estudo de parentesco e não sei quê, vinham um 

bocadinho daquele contexto. E, portanto, eu sempre tinha tido esse bichinho da coisa, 

sempre tinha achado que Timor podia ser um contexto interessante, exatamente por esta 

continuidade de leituras etnográficas, que no fundo não era uma coisa... não era um vôo no 
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escuro, porque era uma área sobre a qual eu tinha lido bastante, por outras razões. E bom, e 

eu começou a achar que realmente devia ter um segundo investimento. A alternativa de 

fazer uma outra investigação no Brasil não se configurou de uma maneira tão clara. Ou 

seja, durante estes anos, eu fui pensando nisto e fui pensando em hipóteses de trabalho, e 

acabei por concluir que devia fazer uma segunda... um segundo investimento. E eu, 

realmente, não tinha condições para voltar à região, mas também não tinha...também 

concluí que não... há antropólogos que ficam a vida toda a trabalhar e vão vendo as 

criancinhas a tornar-se em adultos, (ri) depois em velhos, e eu concluí que não conseguia 

lidar com isso. Quer dizer, há uma parte em mim de nostalgia do passado, que eu gosto de 

andar para a frente. Portanto não... não estava... Aquela ida em 2008, eu, na altura, tinha 

pensado ficar mais tempo, fazer investigação para mim exatamente. Tinha até idéia o quê. 

Que iria trabalhar para escolas. Na verdade, está outro antropólogo a fazer trabalho sobre 

isso, para o doutoramento. Um antropólogo brasileiro está lá a fazer isso. Pronto. Eu, nessa 

altura, exatamente por essas condições de segurança, fui... E também porque, de repente, 

isto tornou-se tudo muito mais urgente, portanto havia um... a Funai, a própria Funai fazia 

pressão para que eu acabasse o trabalho rapidamente, e portanto...pronto, saí de lá. E saí a 

saber que não ia poder voltar tão cedo, nem sequer para visitar, porque também não sentia 

que a situação ficasse muito fácil para mim, desse ponto de vista. Vou de facto, agora, 

exatamente a um seminário em Porto Seguro, onde estava com alguma esperança de 

encontrar lideranças dos tupinambá, (ri) porque isto é uma coisa que envolve também 

pessoas que estão envolvidas com as políticas públicas indígenas mas também lideranças 

pataxó, e pensava... estava com uma certa esperança de poder encontrá-los. Mas 

efetivamente, no fundo, depois de ter cumprido esta parte do relatório, comecei a tentar 

pensar neste material de um ponto de vista mais acadêmico e estou a preparar de facto um 

livro, que queria publicar agora em inglês, sobre esse processo, e ao mesmo tempo a 

preparar-me para esta investigação em Timor, sobre, em parte, pelo menos na formação, 

como ela está, atualmente, formada, eu vou trabalhar para uma zona que...que foi uma zona 

muito importante no período da resistência, do deslocamento populacional, e portanto vou 

trabalhar sobre questões que têm que ver com a terra e com o registro de propriedade da 

terra, que está a ser implementada em Timor agora, nos últimos anos.  

C.C. – Você já esteve em Timor.  

S.V. – Estive lá em 2009, para, exatamente, decidir qual era a região onde queria 

trabalhar. Porque, entre outras coisas, isto implica questões de língua, portanto, a aprender 
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a língua que se fala nesta região. Portanto, em 2009, foi um pouco, no fundo, uma viagem 

exploratória. E, portanto, decidi onde é que ia trabalhar, foi também para perceber se me 

sentia bem, se achava de facto uma região onde gostasse de ir, foi também para me inteirar 

desta política da propriedade da terra, que realmente estava em curso; e depois apresentei 

uma candidatura à FCT, o ano passado, com um colega meu que é da ciência política e 

que...mas que tem longa experiência em Timor, portanto conjugamos o conhecimento, ele 

do terreno com a minha apetência temática, portanto é um... É uma área que conjuga um 

debate sobre a questão da descentralização e do poder e da democracia com a 

questão...com o facto...este processo de registro da propriedade da terra tem que ver com 

isso também, tem que ver com consolidação democrática e com todo o debate sobre a 

questão da propriedade em áreas tradicionais e rurais, etc.. E por isso, no fundo, o tema do 

Brasil...E depois, foi interressante, acho que uma das coisas que me fez sentir muito bem é 

porque quando cheguei, os vários organismos do Estado onde fui, eu disse: bom, até agora, 

a minha investigação foi sobre Brasil, trabalhei para uma demarcação de terra, tem esta... e 

isso foi uma coisa que foi visto como uma... senti que não estava a começar do zero, foi 

visto como algo que me dava alguma legitimidade para desenvolver investigação em 

Timor; e, portanto, isso também me incentivou. Bom. E, portanto, realmente eu, no 

próximo ano, vou ter sabática e vou estar um período em Inglaterra, ligada a um centro de 

investigação que trabalha sobre a Amazônia, portanto... a fechar este livro, e depois, a 

seguir... 

C.C. – Onde é o centro?  

S.V. – Em Oxford. E depois vou... E a seguir vou começar o campo em Timor. 

Portanto... No fundo, consolidar esta... não digo fechar, porque tenho certeza que irei voltar 

a fazer investigação no Brasil, daqui a uns anos ou... de alguma maneira... Aliás, estou num 

projeto europeu, também ligado a coisas com o Brasil, portanto, não vou nunca deixar. 

Mas realmente tomei esta decisão. Como eu digo, foi uma coisa um bocado arriscada, um 

bocado no limite do viável já, mas que...que achei que... dado que estava numa carreira de 

investigação, achei que tinha que fazer um investimento maior, e pronto.  

C.C. – O trânsito entre Brasil e Portugal na área de ciências sociais é muito mais 

intenso também, hoje, do que uma década atrás, não precisa nem voltar tanto.  
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S.V. – Pois. Pois. Não. E, além disso, a interlocução, depois, no fundo, com a 

antropologia brasileira está mais do que sólida, neste momento, faz parte da minha vida 

acadêmica, independentemente de eu estar a trabalhar sobre Brasil ou sobre Timor, e quer 

dizer, e neste momento, já estou com uma ligação com o centro de investigação que o 

Omar Ribeiro Thomaz está a criar na Unicamp, sobre uma coisa de conflito, que já tem que 

ver com a minha investigação sobre Timor, portanto. Eu sabia que isso eu não ia perder 

nunca mais, quer dizer, portanto...  

C.C. – É. Omar tem experiências em Moçambique, no Haiti, mais recente.  

S.V. – E do Haiti. E não, e há configurações do ponto de vista do Estado e das 

intervenções, por exemplo, das forças internacionais, em que o Timor e o Haiti são muito... 

Foram muito parecidos.  

C.C. – Você conhece o trabalho da Kelly, da UNB, também.  

S.V. – Sim, sim. Também já conheço a Kelly, sim, sim.  

C.C. – Já está bem inserida.  

S.V. – Já.   

C.C. – Ótimo. Deixa eu só lhe fazer mais uma pergunta, que nós temos feito, 

também, a todos os entrevistados. Uma curiosidade, mas no bom sentido. Se você tivesse 

que destacar um livro, uma obra que, na sua trajetória, lhe marcou em particular, quer no 

período de formação, quer mais adiante durante já a investigação? 

S.V. – No Brasil ou no geral?  

C.C. – No geral. Um autor, algum livro.  

S.V. – Não. Uma das pessoas que de facto foi muito influente no meu trabalho foi o 

trabalho de Peter Gow, porque ele trabalhou, no fundo, ele fez um pouco o mesmo tipo de 

abordagem que eu fiz, ou seja, ele trabalhou sobre um contexto muito parecido com o meu, 

no sentido em que era um povo indígena que falava espanhol, que, teoricamente, estava 

completamente aculturado, portanto que tinha... e que estava a ser abordado por uma 

antropologia que virava muito para essa... para essa idéia, no fundo, de uma ausência de 

especificidade ameríndia, digamos. E, precisamente, criou uma abordagem que saiu desse 
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registro para criar uma interlocução com a antropologia e com o debate antropológico 

sobre a Amazônia. E a interlocução com ele, eu acabei por não mencionar muito isso, mas 

eu, a partir de 98, fui inclusivamente à Inglaterra só para falar com ele, London School of 

Economics, e dei-lhe textos a ler. Esse congresso que estive em Salvador no ano 2000, o 

paper que apresentei foi debatido por ele. E, portanto fui...foi me auxiliando, digamos, 

a...criou, de facto, comigo uma... portanto, a Of Mixed Blood, que foi a monografia dele 

sobre os Piro, foi uma coisa que foi muito importante, por toda esta conjugação também de 

fatores. E depois, de facto, eu acho que apanhei o momento em que a antropologia 

americanista de repente veio para a antropologia central, ou seja, de facto, no final da 

década de 90, a antropologia americanista que eu comecei a conhecer nessa altura, 

portanto, que eu, no fundo, comecei a ler nessa altura, e que foi um universo que se abriu 

para mim, quer dizer, que eu realmente desconhecia da minha formação anterior, e que 

achei absolutamente fascinante, e que tinha... e que, na altura, estava a projetar-se como 

um debate, através das próprias coisas do Viveiro de Castro. Li muito, também, o trabalho 

do Pacheco de Oliveira, mas, de facto, foi um trabalho que, para mim, foi muito 

importante, até para conhecer o próprio lado das políticas do Estado, no Brasil. Porque, às 

vezes, eu achava que meus colegas brasileiros não tinha essa noção de que, para quem vem 

de fora, nada era evidente. Quer dizer, não era evidente o que é que se tinha passado ao 

nível das políticas do Estado. Portanto, o trabalho da Alcida Rita Ramos e do Pacheco de 

Oliveira foram muito importantes nessa compreensão dessa medida mais política. Mas, 

depois, eu, de facto, senti uma vocação para uma etnografia mais... da vida cotidiana e 

de...exatamente aquilo que acabei por fazer. E desse ponto de vista, por um lado, a 

abordagem do Peter Gow, que mais uma vez era uma coisa muito marcada pela London 

School of Economics, portanto, no fundo é... Na verdade, ele foi colega de todas estas 

outras pessoas que eu tinha lido anteriormente. Portanto, do ponto de vista de uma 

abordagem etnográfica, aquilo, realmente, fazia muito sentido. E depois, as discussões 

mais...capacidade de trazer os debates da Amazônia para um nível de discussão mais 

teórica da antropologia, de facto, estava a me fascinar. E realmente, se era uma área que 

era muito pouco importante, a Indonésia foi muito mais importante, a África foi muito 

mais importante num certo momento, ser uma área com pouca projeção nesse período, 

realmente, a partir do final dos anos 90, já ninguém que se forma em antropologia deixa de 

alguma maneira, ter noção do que se está a passar nos estudos americanistas. E eu tenho a 

sensação que apanhei um pouco esse período na minha própria formação na área. E, 

portanto, foi para mim muito fascinante ler as coisas da antropologia que é feita aqui no 
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Museu Nacional, do Carlos Fausto, da Aparecida, do próprio Eduardo; coisas que de 

facto...que me davam também uma ampliação da relação com a história, que também é 

absolutamente nova para mim, quer dizer que...uma possibilidade de trazer à etnografia 

abordagem históricas. Depois o John Monteiro, com quem também, desde muito cedo, tive 

uma interlocução importante. Portanto, foram trabalhos que a um outro plano até mais 

teórico, se quiser, foram muito marcantes, portanto foi...          

C.C. – Muito bem. Não sei se tem alguma coisa que gostaria de acrescentar ou que a 

gente não falou, que você acha importante.  

S.V. – Não. Acho que... Bom. Talvez, duas coisas. Primeira, para nós, em Portugal, e 

acho que esse sentimento não é apenas meu, esta relação com a antropologia no Brasil eu 

acho que não é só uma relação de, porque falamos todos português. E isso foi uma das 

coisas. Eu... E agora, já que acabei com esta nota do Peter Gow, Peter Gow também é uma 

pessoa que teve muita relação com a antropologia brasileira, portanto, ou seja, por um lado, 

a sensação de que há aqui uma série de influências de leituras que eu fiz no ISCTE, nos 

anos 80, sem nenhuma conexão com o Brasil, mas no Brasil, estavam a ser feitas também, 

sem nenhuma conexão com Portugal. Ou seja, referentes da antropologia britânica estão 

muito presentes em muito dos... até mais do que da francesa, mas da francesa também, 

estavam presentes aqui, estavam presentes lá. E, portanto nós encontramos também nessa 

confluência de uma antropologia internacional no fundo. E eu acho que isso é uma coisa 

que é do meu ponto de vista é também a segunda força desta antropologia em português. E 

acho que isso tem que ser dito. Quer dizer, não é só a especificidade de uma história da 

antropologia brasileira, que eu vim a conhecer e que foi para mim também muito 

formativa, mas é também esta capacidade de interlocução em português, mas com 

referentes que também são muito mais latos do que exclusivamente aquilo que lemos em 

português. Desse ponto de vista, depois eu fui... Eu faço parte agora da direção desta 

Associação1 que foi criada em Salvador o ano passado. Enfim... Infelizmente, pela minha... 

pelo meu investimento, agora, em Timor, senti que não podia, pelo menos sozinha, dar 

conta deste desafio, portanto a Suzana Durão, na verdade, está como secretária interina 

para me substituir...  

C.C. – Essa associação que foi criada a partir do congresso luso-afro?  

                                                
1 Associação Internacional de Ciências Sociais e Humanas em Língua Portuguesa- criada em 2011 durante o 
Congresso Luso Afro Brasileiro em Salvador.  
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S.V. – Do congresso. Pronto. E a associação já está formalizada, portanto, já foi feito 

o registro, que foi feito exatamente por ela, porque eu estava fora. Portanto, na altura, 

quando eu fui eleita, estava, na verdade, com bastante problemas em assumir aquilo, tinha 

acabado de sair do processo da APA, tinha sabido que aquilo me tinha...o que aquilo 

implicava, sabia que ia estar...este sítio para onde eu vou em Timor é um sítio de facto sem 

conexão a internet, onde a eletricidade não está 24 horas disponível, portanto, realmente, a 

minha capacidade de conexão com o mundo vai ser bastante reduzida, mas é um desafio ao 

mesmo tempo, que para mim era, obviamente, até por esta coisa agora, ter passado do 

Brasil para Timor e desta associação ter estas várias conexões, era realmente, ao mesmo 

tempo, um desafio muito interessante e correspondia muito a minhas convicções. Toda esta 

trajetória, no fundo, me fez conseguir olhar para esta relação das ciências sociais em 

português como uma relação que já não é nem colonial nem neocolonial nem... que está 

realmente muito para além disto tudo e que tem muito que ver com esta possibilidade de 

uma interlocução em português, que, ao mesmo tempo, é de facto internacional. Pronto. E 

isso foi uma coisa que foi muito marcante na minha trajetória e que eu acho que esta 

associação, realmente, pode agora vir a refletir, espero bem que sim.  

C.C. – Ótimo. Bom, Susana, muito obrigado. Foi ótimo. Acho que a gente explorou 

um pouco. Quase duas horas e meia de entrevista. E enfim, agradecer mais uma vez a sua 

colaboração.  

[FINAL DO DEPOIMENTO]  

  

 


