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MDG – João, vamos começar a nossa entrevista por falar de alguns dos teus dados 

biográficos. Poderias começar por referir o local onde nasceste, a data de nascimento, a 

tua família de origem, o teu período de estudos. Queres falar-nos de tudo isso?  

JFA – Muito bem. A data de nascimento primeiro: 1941. Nasci durante a Segunda 

Guerra, claro. O lugar de nascimento é um bocadinho controverso. O que a minha mãe 

me diz é que eu nasci no Porto, mas o meu pai era um beirão muito apegado à sua aldeia 

natal e quando eu era muito novinho, levou-me para Santa Cruz da Trapa, que é a terra 

que consta no meu bilhete de identidade, e registou-me. É uma aldeia da Beira, que hoje 

é vila, no concelho de S. Pedro do Sul, distrito de Viseu, e onde ainda vou regularmente. 

Mas quanto ao nascimento, eu nasci de facto no Porto. Toda a gente diz, eu recordo-me 

mal (risos). Tenho essa referência no bilhete de identidade. O meu pai era, justamente 

como acabo de dizer, um beirão de uma família de proprietários rurais médios. Enfim, a 
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agricultura dava para viver. E acho que o meu pai era um pouco um Dandy, quer dizer, 

ele casou tarde, era um solteirão convicto, passava as suas férias, ou em Espanha, ou na 

zona atlântica das nossas praias, e durou assim muito tempo e casou tarde com a minha 

mãe. Era o mais velho de três irmãs, portanto, o único rapaz, homem. Isso também na 

altura dava privilégios. Hoje suponho que felizmente estão acabados esses privilégios, 

mas na altura dava. Ele tirou o curso de magistério primário com a ideia de que tinha 

que gerir depois a herança, as propriedades dos pais, e um curso de magistério primário 

permitia-lhe ficar colocado na terra e no Porto. Bom, mas andava sempre aqui e além. 

Gostava de ópera, gostava de música, lia, e tinha essa vida pouco modesta, mas de 

Dandy. A minha mãe, bastante mais nova, era de uma família aristocrata do Minho. Há 

um livro escrito chamado “Os Braganças”, sobre esta família do Minho. Era uma 

aristocracia que já não tinha dinheiro, quer dizer, tinha perdido quintas, já não era bem 

aristocracia. Já no tempo do meu avô era assim. O meu avô era formado em direito. Era 

o “mano”. Era o mais velho; chamava-se o “mano” na linguagem local. Foi viver para 

Tabuaço, que é uma terra do Douro, casou-se, e era também um homem da cultura. Esse 

era monárquico, ainda da herança aristocrática, mas era um monárquico liberal que se 

dava muito bem com os republicanos, num tempo em que essas questões são 

importantes. E era também um homem de cultura. Gostava muito de teatro, fazia peças 

e escrevia livros sobre Tabuaço, que era uma terra de adopção. Ele era de Guimarães. 

Esta família, da parte da minha mãe, é toda de origem de Guimarães. Existe uma rua 

com o nome dele, um teatro com nome dele… Enfim, teve pouco tempo de vida porque 

morreu, muito prematuramente, com a pneumónica, com quarenta e poucos anos, 

deixando, para além da viúva, cinco filhas, todas raparigas, das quais a mais velha era 

justamente a minha mãe. E portanto, a minha mãe já tinha uma ética de trabalho, que 

me inculcou, talvez com algum êxito, mas não total. Fez a sua licenciatura no Porto, na 

Faculdade de Letras do Porto, uma faculdade que foi famosa porque o Salazar a mandou 

fechar. Tinta gente como o Leonardo Coimbra. Os professores eram ou de esquerda, ou 

republicanos, ou as duas coisas e portanto, foi um dos poucos casos, senão o único, de 

fechamento total de uma faculdade.  

MDG – Mas residia no Porto ou foi estudar no Porto? 
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JFA - Não, ela residia no Porto. Nessa altura, já a família residia no Porto. Já não havia 

as tais quintas que, essas sim, eram do Minho e de Guimarães. Portanto, fez aqui em 

Lisboa o que correspondia à fase final da sua licenciatura e passou a ser professora do 

Liceu. Os professores do Liceu tinham de circular pelo país até à efectivação, que era 

uma espécie de nomeação definitiva nas nossas terminologias, o que ainda hoje 

acontece, mas por outras razões. Eu lembro-me que fui, por exemplo, a Bragança, onde 

ela estava, a uma certa altura, para fazer essa efectivação. Foi onde acabou, mas 

circulou por várias cidades do país como era habitual. O meu pai circulava também, 

claro, para a ir ver. 

MDG – E tu viveste no Porto? 

JFA – Eu vivi no Porto até aos oito anos. Isto é, comecei a fazer a chamada escola 

primária no Porto, além de ter lá vivido até essa altura. Fiz a escola primária no Porto 

até à segunda classe, e nessa altura a minha mãe já era efectiva, e então mudou-se a 

família toda para Lisboa. Quer dizer, sou um Lisboeta de adopção tardio, porque já vim 

cá fazer a quarta classe e depois, por causa dos trajectos académicos pré-universitários, 

fiz cá também o Liceu. Fiz os sete anos no Liceu Camões, que é um dos liceus 

considerados do país e de Lisboa, a par do Pedro Nunes. Fiz os sete anos porque optei 

pelo direito e o Camões tinha direito no 6.º e 7.º ano. Essa opção foi feita por exclusão 

de partes. Eu tinha sensivelmente as mesmas notas em Ciências e em Letras; tinha boas 

notas numa coisa e noutra. Gostava muito de Física, Química, e o meu professor de 

Química insistia muito para que eu fosse para Ciências, mas eu acabei por optar por 

direito, repito, por exclusão de partes, porque os cursos de Letras não eram muito 

prestigiados. Não sei se pensei assim na altura, mas a ideia era a de que não tinham 

saídas profissionais. Ainda hoje é um pouco assim. O direito dava para tudo, a par de 

Engenharia e da Medicina. 

MDG – Com que idade é que ingressaste em direito? 

JFA – Olha, no tempo do Delgado, em 58. Portanto, eu ainda estava no Liceu. Houve 

um célebre comício de Humberto Delgado em 58, no Liceu Camões, que eu fui. E 

portanto, ingressei em 59 e acabei o curso em 64. Embora não seja um fã completo do 
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direito, uma espécie de jurista arrependido, não me enganei completamente e a verdade 

é que era um curso prestigiado em Portugal. Era um curso de cinco anos, e aproximava-

se por alguns lados daquilo que progressivamente fui percebendo que me interessava: as 

ciências sociais e a tentativa de ir entendendo alguma coisa da sociedade portuguesa. 

HB – Já tinha alguma noção desse interesse? 

JFA – Muito incipiente. A pessoa constrói a sua própria história quando pensa nela e eu 

não costumo pensar muito nela, (risos) mas agora fui obrigado, enfim. Racionalizando, 

não tenho a certeza. Agora, que eu gostava de ler coisas no âmbito das ciências sociais, 

sem nenhuma dúvida. Era um tempo em que Portugal ia sendo progressivamente 

politizado. Estava a fazer referência a 58, que é o grande arranque da campanha para a 

Presidência da República de Humberto Delgado. Ao contrário das gerações posteriores 

que se politizavam ainda no secundário, eu não muito. Como eu já deixei entender, o 

meu pai era republicano, amigo do Aquilino Ribeiro e de outros literatos portugueses. 

Os convívios lá em casa eram muito desse tipo, portanto, era para mim agradável. 

Gostava de ouvir o que se dizia. A minha mãe era ainda um pouco mais à esquerda que 

o meu pai, e portanto, a família nuclear, esta pequena família, era claramente anti-

regime, e eu bebi esse leitinho desde o princípio. Dei uma natural continuidade, mas não 

havia uma grande politização ao nível do Liceu. A presença do Humberto Delgado foi o 

grande acontecimento político porque toda a gente supunha que, em matéria política, o 

país estava muito adormecido, o que era parcialmente verdade, mas não estava tanto 

como se pensava. Ao contrário de coisas que eu não vivi, anteriores, e que tinham sido 

relativamente mornas do ponto de vista político, nessa altura, em particular em Lisboa e 

no Porto, mas também no resto do país, as pessoas vieram para a rua e percebeu-se que 

o país não estava assim tão adormecido. E naturalmente isto produziu efeitos em toda a 

gente e na juventude também. Estávamos a entrar nos anos 60, os anos em que tudo 

acontece em toda a parte. Estou a falar em toda a parte: nesta zona mais restrita da 

Europa, na América, a Guerra do Vietname, Cuba, etc. Tudo isto teve implicações a 

vários níveis. Todos os processos interessavam, e nalguns casos, entusiasmavam, e 

bom, não parou, como se sabe.  



	  Transcrição                                                                                             	  

	  

	   6	  

AFC – Estavas em plena faculdade quando aconteceu a célebre crise universitária de 62, 

não é? 

JFA – A primeira é mesmo a de 58, mas essa eu não vivi. Foi uma crise que teve a ver 

com o facto de liquidarem a possibilidade das associações académicas serem 

autónomas. Passou a ser necessário um visto governamental para o funcionamento das 

Associações... 

AFC – As associações dos estudantes… 

JFA – Exactamente. Portanto, do célebre Decreto-Lei 40900 ainda se falava quando eu 

cheguei à Faculdade. E os protestos… Mas não teve medida comum com aquilo que se 

passou nos anos 60, em particular em 62, que é o que estás a referir.  

MDG – Foste membro de alguma associação? 

JFA – Fui. Eu entrei logo, porque conhecia gente na faculdade e logo no 1.º ano eu fui 

membro da Assembleia-Geral da Associação, que foi uma experiência engraçada. Era 

muito miúdo. Depois fui membro da Associação durante todo o tempo, como dos cine-

clubes que era uma coisa ultra-subversiva em Portugal. Eu tive muito mais tarde a 

surpresa de encontrar o meu nome referenciado na PIDE também por ter sido membro. 

Não era dirigente, era membro de um cine-clube! É extraordinário. Nunca supus que 

isso interessasse à polícia política. Portanto, há todo um acordar político nessa altura 

que a minha geração viveu, e que é vivida, de facto, nos anos 60. Os confrontos em 62 

foram violentos e duradouros. Depois há uma segunda leva em 69, quando eu já tinha 

acabado o curso (acabei em 1964). Nada parou no intervalo. Há também um episódio - 

que não é um episódio -, e que é muitas vezes subestimado nas suas implicações, que é 

a guerra colonial e que afectou toda a minha geração. Não só os homens, não só os 

rapazes, mas afectou marcadamente os jovens do sexo masculino dessa altura. Enquanto 

antes o serviço militar, a chamada tropa, era uma coisa que se fazia ou não se fazia, não 

tinha grande importância, a partir daí toda a gente, coxos e com todas as dificuldades 

físicas reais, eram na mesma mobilizados e pronto. Isto era o outro confronto que se 

tinha na altura. Logo nos primeiros anos morreram dois amigos meus. Um primo meu, 

em Angola, e um outro amigo meu, na Guiné. Ainda no princípio dos anos 60, 62, 
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justamente por essa altura. Estava tudo muito traumatizado e muito crispado. Há outro 

fenómeno particularmente importante na história portuguesa de então, que é a 

emigração maciça para a Europa. Foi simultaneamente uma emigração económica, mas 

também por causa da questão militar. Também foi política, mas era minoritária, 

obviamente. Sair de Portugal, sair clandestinamente, escapar à tropa… Bom, fiz greve 

aos exames em 62. Não houve muita gente que a fizesse, mas eu fiz e perdi um ano. 

Acabei o curso em 64. Nessa altura a questão era: sai-se para fora do país ou vai-se para 

a guerra. Eu gostava absolutamente de não fazer a Guerra Colonial. Não tinha nenhuma 

declaração de princípio de não beligerância em geral, quer dizer, provavelmente se 

estivesse numa guerra de 1914/18 contra os nazis, ia para a guerra, suponho eu. Não 

tinha nenhuma declaração de princípio totalmente contra qualquer espécie de guerra, 

mas contra aquela tinha, sem nenhuma dúvida. O confronto foi esse. Bom, e na altura 

resolvi sair para Paris. Podia fazê-lo ainda legalmente porque tinha adiamentos. 

AFC – Quando se estava a estudar na universidade ia-se conseguindo adiamentos. 

JFA – Se conseguisse fazer com sequência tinha-se. Portanto, ainda me inscrevi do 6.º 

ano de direito. Havia um 6.º ano de direito que eu tinha possibilidade de continuar. Era 

um ano complementar, uma espécie de mestrado da altura. E saí para Paris, convencido 

que ia lá ficar. Matriculei-me na Universidade de Paris, na Sorbonne, em ciência 

política. Os meus interesses eram nessa zona, mas depois tive a informação de que 

podia fazer o serviço militar sem ser mobilizado e com garantia de que era assim. Havia 

uma situação em que era assim, que era entrando para a Força Aérea, para as Oficinas 

Gerais de Material Aeronáutico. Estava estipulado legalmente, a não ser que mudassem 

a lei, que não se podia ser mobilizado. Eu ponderei a situação. Na altura estava muito 

enamorado, queria juntar-me com a minha primeira mulher, o que fiz, e decidi vir. 

Aquilo eram quatro anos e depois ficou pior, porque depois estive seis anos nas 

Oficinas, realmente. O Zé Madureira Pinto estava lá também. Encontrámo-nos numa 

fase de tropa, mas ele esteve menos tempo. Agora, eu talvez seja um bocadinho 

optimista sempre nas coisas, portanto, não considero que tenha sido um tempo 

inteiramente perdido. As Oficinas de Material Aeronáutico tinham na altura 4000 

operários. Era uma grande empresa em termos portugueses, e aproveitaram as minhas 
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competências - mais o estatuto que as competências - de ser licenciado, para me 

atribuírem a certa altura as funções de chefe de pessoal o que é uma coisa, experiência 

empresarial muito interessante. Não logo. Comecei como operário especializado. Uma 

experiência operária é sempre útil na vida de um cidadão, sobretudo se é de esquerda; 

pode pôr isso em cima da mesa. Claro que era a brincar. A lógica era uma lógica 

empresarial. Tinha muito poucos militares. O topo da hierarquia era militar, mas o resto 

era tudo gente civil. E é uma zona, politicamente, extremamente interessante. A 

periferia de Lisboa é uma zona tradicionalmente operária e que tinha naquela zona de 

Alverca e em toda aquela região, uma fortíssima tradição anarquista que vinha dos anos 

20, e que estava a mudar para o Partido Comunista. A mudar em termos de dimensão, 

por causa de componente organizativa, mas tinha essa tradição. E eu tive muitos 

contactos com gente aí e até amizades com operários, alguns que transitaram para 

técnicos. Eram de várias gerações operárias, portanto, não ocasionais, e tinham uma 

cultura operária, no sentido forte do termo, com a dignificação do trabalho e do saber, 

do saber-fazer. Ao fim de ganhar alguma confiança, o que não era evidente dada a 

minha posição (tinha um posto correspondente a Major da Força Aérea), passou a ser 

claro que era possível confraternizar. Bom, mas isso é extra académico, evidentemente. 

Não é totalmente. Não é porquê? Porque eu tinha tempo. Uma coisa que tinha era 

tempo. Alverca era na periferia de Lisboa e a Força Aérea tinha uns autocarros que nos 

levavam e traziam. Deixava-nos bastante tempo livre, mesmo lá, e isto significava que 

eu podia ler e eu tinha na altura dois interesses fundamentais: o Marx e o bridge. 

Gostava muito de jogar bridge. Lia os tratados com aqueles vícios das pessoas que 

gostam de ler, e jogava em torneios com os amigos. O Marx era, e ainda é, uma 

referência importante, de formação intelectual, sobretudo para as pessoas de esquerda. 

Entretanto, eu fui fazendo alguma auto-formação complementar. Não lia só o Marx e 

jogava bridge. São referências. Evidentemente, ia aprendendo mais alguma coisa. 

Quando eu estava a acabar a dita tropa, o dito serviço militar, recebi um contacto de um 

senhor que eu não conhecia, chamado Adérito Sedas Nunes, por intermediação não 

directa, a perguntar se eu estaria interessado em trabalhar nas ciências sociais e juntar-

me a um grupo, eventualmente para dar aulas, numa coisa chamada ICS e num instituto 

chamado ISCEF, que era uma escola tradicional de Economia em Portugal. Vale a pena 
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dizer que tinha havido uma reforma Veiga Simão, e que tinha havido uma introdução 

tímida das ciências sociais e das Metodologias nos curricula destas escolas ligadas à 

Economia e à antropologia. Eu recebi esse convite para ter uma entrevista com o dito 

Adérito Sedas Nunes, coisa que eu fiz e fui seleccionado assim. “Se quiser trabalhar 

connosco…” Eu não queria mesmo outra coisa. Eu nessa altura escrevia também nas 

revistas. Havia duas revistas de esquerda que eram, acho eu, importantes na altura em 

Portugal: uma era a Seara Nova e outra era O Tempo e o Modo e eu escrevia umas 

coisas e tinha contactos com pequenas equipas. Lembro-me que na Seara Nova nós 

falávamos muito nos curdos. Essa distância dos curdos era uma forma de falarmos dos 

portugueses: “Os curdos perseguidos, massacrados…” Éramos nós e também eram eles 

próprios. Era um pretexto transponível porque senão não saía nada, absolutamente nada, 

da censura, que era um problema muito grande. 

HB - Isso foi em 1970? 

JFA – O convite foi em 70, mesmo. O que aconteceu portanto é que com uma equipa 

que foi formada na altura, começámos a dar aulas. Alguns eram membros já do GIS. O 

Gabinete de Ciências Sociais era um Gabinete… Era Sedas Nunes. Era o Adérito Sedas 

Nunes, que era o princípio e o fim desse Gabinete. Obviamente não estávamos 

preparados no sentido forte do termo, nem pedagogicamente, nem quanto aos 

conteúdos, mas tínhamos formações diferentes. Uns vinham, como o Zé Madureira 

Pinto, de Economia. Uns vinham de direito como eu. Outros vinham de Letras, claro. 

Enfim, isso é uma história conhecida e fizemos uma espécie de auto-pedagogia 

orientada, aproveitando em grande parte também essa diversidade de formações. 

Aprendíamos matemática com os que vinham de Engenharia, uma situação que tu 

conheces… Aprendíamos, e sobretudo, trabalhávamos em conjunto, e foi uma coisa 

extremamente estimulante.                                              

AFC – Foi uma formação de uma geração, que deu origem às ciências sociais em 

Portugal. 

JFA – Exactamente. Ninguém nessa altura tinha formação em sociologia. Depois 

juntaram-se pessoas que tinham o curso de sociologia feito no exterior, mas nessa altura 
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não. Quer dizer, era gente que vinha de Economia. Foi um tempo muito rico. Eu não sei 

se vale a pena falar um pouco das questões pedagógicas… 

AFC – Acho que sim. Desse clima do GIS e também dessa ligação entre a formação em 

ciências sociais e a pedagogia que vocês foram desenvolvendo. Surgiram obras 

fundamentais nessa altura. Podias falar um pouco. 

JFA – Bom, para falar só da questão pedagógica: a questão pedagógica é interessante 

porque a sociedade conservadora portuguesa estava a desmoronar-se pelos nossos olhos, 

como se notaria depois em Abril. Já estava desmoronada. Ainda demorou a dar conta 

disso, mas já estava. Isto significa que havia margens de liberdade dentro da 

universidade, e fora dela, que eram evidentes e podiam ser aproveitadas, não ao nível do 

trabalho de pesquisa e de publicação – porque aí a censura funcionava –, mas no sentido 

do trabalho interno. Essa margem de manobra existia. Evidentemente, nós fomos 

aproveitando essa margem de manobra. Estou a falar estritamente no plano pedagógico. 

Nós vínhamos todos de faculdades em que o ensino era muito rígido, a pedagogia era 

também ela rígida, a avaliação de conhecimentos era formalíssima, constava de exames, 

ponto final, parágrafo. Começámos a conversar entre nós, e com o Adérito, sempre com 

o Adérito, sobre o que é que se podia fazer para modificar aquilo e avançar com a 

avaliação contínua. Então escrevíamos textos e discutíamos como é que se podia fazer. 

Eu lembro-me que aqui no ISCTE, já no ISCTE - estou a falar de 72 -, mas ainda antes 

de Abril, numa certa altura, nós queríamos estimular o trabalho de grupo. A nossa ideia 

era que a avaliação de conhecimentos era uma componente pedagógica fundamental, e 

não era só para dizer se aquele era bom e aquele era mau e se trabalhou mais. Também 

era, mas não era sobretudo isso. Então a nossa ideia, a minha em particular, era articular 

que a avaliação de conhecimentos devia ser um futuro simulador da futura actividade 

profissional, isto é, podia haver trabalho individual estrito, devia haver trabalho de 

grupo, devia haver provas orais. Uma parte dos bons alunos, como eu era, nunca tinha 

feito provas orais porque dispensava sempre. Não tinha treino de conversar com as 

pessoas, como por exemplo, de ser entrevistado por colegas e amigos! (risos) E isso é 

evidentemente inibitório, porque as pessoas não têm o mínimo de treino nessas coisas. 

O que nós pensámos é que se devia simular isso tudo, e devia haver trabalho de casa, e 
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trabalho com consultas, e devia haver trabalho improvisado, tudo, tudo fazia sentido. Eu 

lembro-me de haver um professor já reformado, conhece-lo bem, o Belinha, que uma 

vez ficou absolutamente perplexo porque nós tínhamos combinado que havia um tempo 

prévio em que os grupos, no exame final, podiam discutir entre si, para prolongar aquilo 

que nós tínhamos estimulado ao longo do ano. Nós tínhamos já grupos numerosos a 

fazerem provas. Tinham meia-hora, e depois dessa meia-hora, cada um ia para os 

exercícios e fazia individualmente as respostas com consulta. O Belinha estava 

banzado! Não só via as pessoas todas a conversar umas com as outras, que era o 

contrário daquilo que ele sempre tinha visto a vida toda como um exame, como levavam 

livros debaixo do braço e abriam os livros (risos). Vocês imaginam! Isto é só um 

episódio.  

AFC – Isto ainda antes de 74. 

JFA – Tudo isto em 72, 73, ainda antes de Abril. E para também dar conta das margens 

de manobra, não é? Isto tinha já começado a ser feito no ISCEF, antes. Resumindo, eu 

estive dois anos no ISCEF, neste Instituto de Economia que ainda hoje existe com outro 

nome, chama-se ISEG agora, Instituto Superior de Economia e Gestão, muito 

reaccionário na sua direcção, mas muito permissivo por força das coisas, dos 

empurrões, das pessoas. Portanto, nestes dois anos era assistente eventual, fazia parte da 

equipa, como os outros, depois foi criado o ISCTE em 72. 

AFC – O Sedas Nunes veio. 

JFA – O Sedas Nunes veio e trouxe parte da equipa, quase toda. Convidou-me para 

reger a cadeira porque entretanto, eu passei a assistente. Suponho que se chamava 1.º 

Assistente. Completo os dois anos com aproveitamento razoável; o Conselho podia 

dizer “Sim senhor, este cidadão ou esta cidadã podem transitar para a categoria 

seguinte”, que era já assistente. Ainda não tinha doutoramento, mas bom, podia reger a 

cadeira e o Adérito convidou-me para reger a mesma cadeira de que tinha sido membro 

no ISCEF que era “Introdução à Metodologia das Ciências Sociais”. Bom, mas voltando 

atrás, os anos de Económicas foram anos de confronto político estudantil também muito 

intenso, com violência policial e com uma morte célebre, e tragicamente célebre, no 
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ISCEF. O que tinha acontecido politicamente também é que a luta política tinha passado 

a ser visível, o que antes não acontecia. Sabia-se que havia lá uns operários que eram 

reprimidos, mas nunca se viam. Era Marinha Grande, umas greves, umas repressões 

violentas, mas sempre fora das grandes cidades. O que aconteceu nessa altura, é que, em 

parte pelos estudantes, em parte pelo sector dos serviços, que tinham crescido muito, em 

particular os bancários, a luta política passou a ser visível, e o confronto e o conflito, 

que a censura não permitia que saísse, eram visíveis. Lembro-me de bancários que 

atiravam as máquinas de escrever cá para baixo, para a rua. Estão a ver, na Baixa de 

Lisboa? Isto passou a ter uma outra dimensão, uma outra visibilidade. Bom, e depois é a 

história Iscteana, que é longa e razoavelmente feliz. 

AFC – Claro, isso é um aspecto fundamental porque há duas instituições de que fizeste 

parte que lançam as ciências sociais em Portugal, na altura. Primeiro o GIS, não é? E 

depois o ISCTE, que se desenvolve a partir de 72, onde tu sempre estiveste. Agora, essa 

parte era muito interessante que tu nos contasses um bocado o desenvolvimento do 

ISCTE, por um lado, mas a tua presença no ISCTE ao longo desses anos que vêm a 

seguir… 

JFA – Pois, ainda cá estou (risos). 

MDG – Já cá estavas quando ocorreu o 25 de Abril. 

JFA – Eu entrei na fundação, entrei em 72. De facto entrei em 72 quando o ISCTE foi 

formado. Na altura, toda a gente se recorda, não se ouvia ainda falar de sociologia. Daí 

vem o nome do instituto: Instituto Superior das Ciências do Trabalho e da Empresa. 

AFC – O trabalho… 

JFA – O trabalho era a sociologia. (risos) Não é mau. A malta trabalha. E da Empresa 

era mais próximo da Gestão e havia também Economia na fundação, mas não havia 

mais, era isto. A Economia depois descontinuou e voltou mais tarde. A história é uma 

história feliz. Obviamente eu sou parcial. Gosto do ISCTE. Nasci cá praticamente, com 

os dois anos de excepção do ISCEF. Mas o que nós tentámos fazer na altura - e eu agora 

falo do grupo mais restrito dos herdeiros do tempo de Sedas Nunes, e depois das 
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segundas gerações a que os meus caros amigos pertencem e muito nobilitam - foi desde 

logo as ciências sociais e em particular a sociologia. Eu acho que nós fizemos isso 

razoavelmente bem. Estou a falar do colectivo, dos nossos colegas que 

progressivamente foram vindo, alguns já com formação exterior. Eu costumo dizer, 

porque é minha convicção, que fizemos razoavelmente bem, em grande parte, porque o 

pioneirismo dá sempre alguma militância, porque senão um tipo vai-se embora, se quer 

ganhar dinheiro… Reparem que, por exemplo, os meus colegas de direito normalmente 

saíam para as empresas. Nessa altura ainda não havia muita Gestão e as pessoas iam 

para as empresas e ganhavam bastante dinheiro, ou iam para a advocacia ou iam para a 

magistratura. Aliás, direito era um curso prestigiado e prometia várias saídas. Portanto, 

era uma situação obviamente não ortodoxa optar por uma coisa chamada sociologia 

quando não se sabia o que é que ia acontecer ao país, nem à sociologia muito menos. E 

não havia carreira, isto é, nós éramos do GIS, para voltar um pouco ao GIS, nós éramos 

bolseiros de várias coisas, ou da Gulbenkian… Ou seja, tínhamos um vencimento, 

naturalmente, mas toda a precariedade do mundo. Mais tarde viria a acontecer aos 

nossos jovens colegas, num contexto completamente diferente, mas nessa altura era uma 

aposta absolutamente no escuro. Quer dizer, a gente gostava e achava que podia e devia 

tentar fazer alguma coisa nessa frente. Portanto, não havia realmente nenhuma 

sequência, era um tempo em que não só não havia sociologia, como muito menos havia 

a possibilidade de carreira no sentido de fazer doutoramentos institucionalizados em 

Portugal. Não havia nada disso. Esse Instituto Superior de Ciências do Trabalho e da 

Empresa nasceu, portanto, ainda na sequência da Reforma Veiga Simão. Teve uma vida 

atribulada. Não vale a pena entrar por ai. Começou por estar ligado à Universidade 

Nova, depois por razões pós Abril houve alguns confrontos em vários níveis, com 

heranças pedagógicas mal digeridas, também com heranças políticas directamente 

complicadas e, portanto, houve algumas cisões aqui e além, como é normal. Até houve 

no interior das famílias, quanto mais nas instituições. E portanto, o ISCTE ficou numa 

espécie de limbo, quer dizer, já não fazia parte da Universidade Nova como era o 

projecto do Veiga Simão, e não existia senão como Instituto que era ideia de um 

anterior, vocês não conhecem, nem sequer era do Ministério da Educação… E portanto, 

teve sempre uma vida um bocadinho difícil porque a precariedade institucional nunca é 
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uma boa conselheira, ainda por cima se há uma componente de ciências sociais que é a 

primeira a ficar por trás da porta e a ser varrida por baixo do tapete se as coisas correm 

mal. É obvio que a situação não era tranquila. Não era tranquila. Não era confortável. 

Mas do ponto de vista do colectivo que trabalhava nestas coisas, pelo contrário, era 

confortável. Nós estávamos a achar que estávamos a fazer coisas importantes. 

MDG – Tu acompanhaste toda essa evolução, todo esse desenvolvimento do ISCTE. 

Digamos que a tua actividade como dirigente e com responsabilidades directivas aqui 

no ISCTE foram sempre importantes, como Presidente do Departamento de sociologia, 

como Presidente do Conselho Científico, e depois mais tarde como Presidente do 

ISCTE, durante um período de 92 a 2005, onde o ISCTE se desenvolveu e muito e 

diversificou as suas áreas. Talvez possas encadear nessa tua história, e nessa tua 

trajectória também esta história do ISCTE.  

JFA – Também me aconteceram coisas parecidas no ICS, porque eu, por um tempo, tive 

as duas pertenças, o que era possível. Eu investigava no ICS, que é o herdeiro já 

institucionalizado do antigo GIS, e ensinava no ISCTE. Depois optei pelo ISCTE mais 

tarde, justamente quando passei a Presidente do Conselho Científico, que era uma coisa 

de dedicação exclusiva ou, pelo menos, de tempo integral. Enfim, não me lembro bem, 

mas exigia exclusividade de qualquer maneira, e optei pelo ISCTE. Bom, mas o que 

acontece aos pioneiros é que têm de fazer tudo a certa altura, até porque não há mais 

gente. Não é porque sejam méritos meus necessariamente (risos), é que não há mais 

gente. Portanto, mesmo antes do doutoramento, já fazia parte dos Conselhos Científicos, 

já era Presidente do Departamento…, claro, presidente de tudo e mais um “par de botas” 

para falar num português pouco ortodoxo, porque era necessário. Ainda hoje é. As 

pessoas estão numa rotatividade que é imposta pelas próprias circunstâncias. Nem 

sequer era por mérito pessoal, era assim. Tínhamos que desempenhar esse tipo de 

tarefas porque éramos poucos e tinha que haver pessoas que se ocupassem destas 

tarefas. Eu creio que no ISCTE só não fui Presidente do Conselho Pedagógico, de resto 

terei sido de quase tudo.   

AFC – Estavas a dizer que apesar de uma certa fraqueza institucional da época, havia 

uma certa auto-confiança e dinamismo do grupo docente, não é? 
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JFA – Havia, obviamente com o empenhamento dos alunos, porque repara, numa 

primeira fase, isto era novidade em Portugal. É um período conturbado, mas muito 

produtivo. E as pessoas ficaram com a primeira possibilidade. Foi o primeiro curso de 

sociologia no país e foi logo a seguir. Nós estávamos à espera de agarrar pelos 

colarinhos, posso dizer, o Conselho da Revolução para formalizar o curso de sociologia 

e foi de facto com uma enorme rapidez. Conseguiu-se a formalização da licenciatura em 

sociologia no imediato pós-Abril. Só porque eles não dormiam foi possível fazer com 

tanta rapidez. É o primeiro em Portugal, logo a seguir a Abril. E o que eu me recordo é 

exactamente que a fragilidade da instituição era compensada por esse empenhamento, 

mas também por um suporte que teve desde logo, que foi a procura dos estudantes. 

Numa primeira fase, muito marcadamente por estudantes que trabalhavam. Nós 

tivemos, e ainda temos, felizmente, espero que não acabe, uma abertura das 

licenciaturas nocturnas - estou a referir-me à sociologia, mas não só - para permitir 

horários pós-laborais, e isso foi um enorme sucesso. Era uma preocupação que nós 

tínhamos em termos, se quiserem, sociais. Abrir essa possibilidade. E nós tivemos gente 

da noite, aliás era obrigatório. Toda a gente trabalhava e houve uma enorme procura. 

Por um lado, empenhamento e procura por parte dos estudantes que tiveram uma 

oportunidade nova - com alguma inveja, por exemplo, minha, que gostava de ter tido 

acesso e não tive como muita gente da minha geração -, e do colectivo dos professores. 

Isso era evidentemente assim. Era um grupo muito pequeno, quer dizer, ao nível do país 

não era pequeno, aliás, os nossos colegas estrangeiros admiram-se muito com 60 

docentes de sociologia no Departamento. É bastante gente. Na altura, éramos 

substancialmente menos, mas esse conjunto tinha também uma dinâmica cultural 

interessante. Fazia-se aqui de tudo. Fazia-se teatro, mais recentemente regressou essa 

tradição, mas faziam-se as coisas mais espantosas, por exemplo, um dos nossos colegas 

fez ali uma tourada no átrio do ISCTE (risos) com touros reais, pequeninos, claro, para 

não magoar demasiado as pessoas, mas com a assistência perplexa, enfim. (risos) O 

vosso próprio trabalho foi importante. Não estou a referir-me à componente intelectual 

que obviamente é importante, estou a referir-me à dinâmica que criou, como os nossos 

colegas de antropologia, por outra banda, trabalho, para quem não sabe, sobre o fado em 

Lisboa e sobre Alfama. Não particularmente sobre o fado, mais sobre Alfama. Uma 
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monografia muito interessante e importante na história da produção portuguesa, mas 

que para além do mais, e isso é que as pessoas saberão menos, motivava muito 

estudantes, sobretudo estudantes da segunda fase do seu percurso académico. Para além 

dos colegas, a irem para Alfama ver o fado vadio, discutir e depois era o livro. Foi uma 

fase, acho eu, muito rica. É sintomático desta história institucional. Não era uma 

universidade como as outras. Eu sou parcial, evidentemente, mas não era uma 

universidade como as outras. Era uma universidade com uma participação muito forte e 

com uma forte unidade de objectivos e de partilha entre docentes e estudantes. Aliás, 

ainda hoje, felizmente mantém um resto desse…, com mais anonimato…, mas que a 

própria dimensão obriga. A dimensão a isso obriga, mas a verdade é que a proximidade 

entre os estudantes e os docentes é uma marca da instituição que a meu ver ainda hoje 

se mantém, e há vários estudantes que dizem isso. Outros dirão o contrário, mas eu acho 

que ainda mantém essa marca original, fortíssima da altura. Sobre isso não tenho 

dúvidas.  

HB – Pesquisadores de fora se impressionam, estou dizendo como brasileira. É visível. 

É visível. 

MDG – Mas a tua trajectória tem essa vertente como responsável e dirigente 

institucional, mas também foste professor e investigador e talvez possamos percorrer 

algumas dessas vertentes. Por exemplo, poderemos falar mais alguma coisa sobre o que 

foi o teu percurso como professor universitário, as áreas em que tens leccionado, os 

graus. Que evoluções ao fim e ao cabo achas que têm ocorrido no ISCTE também a este 

nível.  

JFA – A história inicial é muito ligada, como já vimos, ao GIS. Nós estávamos no GIS 

para investigar, e também para dar aulas, mas para investigar. Na altura num gabinete e 

depois num instituto de investigação. Isto teve uma vantagem para nós. Deixem-me 

dizer isto sem parecer soberbo ou arrogante. Era uma pequena aristocracia, porque nós 

tínhamos a consciência que estávamos a fazer uma coisa que era pioneira e que outros 

não fariam, e que para isso tínhamos de prescindir de outras carreiras particulares, mais 

relacionadas com as elevadas remunerações, e tínhamos certos direitos, e os direitos 

eram direitos de uma certa aristocracia, era isso que eu queria dizer. Ou seja, por 
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contraste com o que hoje se passa, nós entendemos que não tínhamos de ser 

pressionados para escrever. Publish or perish. Também o tempo não era esse… para 

publicar forçosamente nas revistas de categoria A como hoje se faz. Estávamos longe, 

ainda, para o bem e para o mal, da grande normalização do que o Ziman chama a 

ciência pós-académica. Ainda bem, do meu ponto de vista, mas enfim, é evidentemente 

controverso. Isto para dizer que eu nunca tive as angústias do doutoramento, primeiro, 

eu não sabia se a gente podia fazer o doutoramento, e depois, quando se percebeu que se 

poderia eventualmente fazer o doutoramento, isso era uma decorrência normal da minha 

actividade enquanto investigador da instituição. O que eu tinha de fazer era alinhar 

umas coisas com mais consistência, mais dimensão, mas não é nada de particular. Por 

exemplo, não havia prazos, no sentido estrito “Tem de ser três anos”… Isto era 

evidentemente uma aristocracia que não podia durar. Era um tempo que, podemos ter 

saudades dele, colectivamente ou individualmente, mas evidentemente não podia durar. 

Agora, este grupo teve esse privilégio, e é isso que eu chamo aristocracia. É isso que eu 

chamo aristocracia. Como é sabido, o Zé Madureira Pinto acabou por fazer o 

doutoramento, e eu também, num contexto que era institucionalmente pouco evidente. 

Nós tínhamos de fazer o doutoramento subordinados à Universidade Técnica de Lisboa, 

era a tal pseudo-institucionalização do ISCTE. O problema não era a Universidade 

Técnica, que sempre nos tratou bem, quer dizer, a nós ISCTE. É que as pessoas que 

vinham fazer o doutoramento não eram gente por quem nós tivéssemos grande 

consideração intelectual. Não tinham estatuto científico, achávamos nós, que nos 

permitissem ficar orgulhosos do júri, e portanto era uma situação um bocadinho 

complicada. Mas mesmo isso não era grave porque tínhamos consciência de que 

estávamos a fazer bom trabalho. Por outro lado, em relação particularmente à minha 

alma gémea, que é o Zé Madureira Pinto, nós aí também não fomos ortodoxos. Ainda 

hoje não é ortodoxa a ideia de que podíamos partilhar uma empiria. A ideia de levar a 

sério o trabalho de equipa, a partilha e não sei o quê, levava ao ponto do objecto 

empírico ser partilhado, sem prejuízo de naturalmente cada um explorar dimensões 

diversificadas e faze-lo sob responsabilidade estritamente própria. Isso não era corrente, 

ainda hoje não é. Portanto, também isso foi, acho eu, particularmente inovador. Os 

nossos alunos, enfim, já falei da componente propriamente pedagógica no sentido mais 
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estrito, no sentido de como é que a gente procurava ensinar, com muita participação dos 

estudantes. As turmas também não eram tão longas. As nossas turmas eram em geral 

teórico-práticas, isto é, permitíamos espaço à intervenção dos estudantes nas aulas, às 

vezes com interrupções, se eram poucos, outras vezes eram no fim das aulas reservava-

se um tempo para isso. Nunca fui contra as aulas teóricas. Agora, esses outros espaços 

eram absolutamente fundamentais porque as aulas teóricas não permitem obviamente 

isso, dada a dimensão. Depois do ponto de vista dos conteúdos, claro, também tínhamos 

dificuldades, mais uma vez as dificuldades do pioneirismo. Quando nós queríamos dar 

exemplos consistentes sobre investigação empírica, tínhamos de ir buscar exemplos ao 

estrangeiro porque obviamente não havia ainda trabalhos empíricos suficientes em 

Portugal. Foi uma coisa que se resolveu rapidamente, mas não havia nessa altura, e 

portanto, era um bocadinho artificial. Eram exemplos académicos, no sentido não 

positivo do termo, quer dizer, tínhamos de ir buscar coisas que não eram do 

conhecimento dos estudantes, nem nossos. Portanto, era nesse sentido um bocadinho 

artificial, mas é claro que também não é por aí o essencial. Nós tínhamos tido um 

esforço muito grande de auto-aprendizagem, como eu disse, em dois planos 

fundamentais: antes de Abril - estou a falar da primeira geração - antes de Abril tentar 

fazer uma revisão da sociologia, dos clássicos da sociologia, por um lado, e depois um 

grande esforço do ponto de vista epistemológico ou metodológico. Estavas há pouco a 

perguntar, isso resultou depois, aliás, em publicação.  

MDG – Tens dois livros importantes nessa altura: um foi A Investigação nas ciências 

sociais e o outro, numa outra vertente, Modalidades de Penetração do Capitalismo na 

Agricultura. Talvez possas falar um pouco destas duas obras, ligando com aquilo que 

nos estavas a dizer.  

AFC – São duas obras prévias ao doutoramento, não é? 

MDG – 1976, ambas publicadas nessa altura.  

JFA – Pois, há uma parte que tem a ver com o facto de não se poder ainda fazer 

investigação empírica. Como não se podia fazer investigação empírica - também não 

havia financiamento, mas não era sobretudo por isso, era porque depois não era possível 
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publicar, a censura não deixaria - o que nós fizemos foi aquilo que eu já chamei de 

“aquecimento muscular”. Andámos a fazer ginástica (risos). O que não nos caía nada 

mal, porque éramos bastante ignorantes ainda da sociologia e o ter esse tempo para 

estudar os clássicos, aprofundar as dimensões propriamente teóricas, mas também as 

epistemológicas da disciplina e das ciências sociais, eu acho que foi globalmente uma 

boa coisa. As Modalidades de Penetração já são a transição para aquilo que depois, 

nalguns casos, no meu em particular também, desembocou mais tarde na tese de 

doutoramento e que era a seguinte ideia: claro que quando abriu Abril nós estávamos 

com uma voracidade enorme para cair no terreno, para tentarmos perceber a sociedade 

portuguesa, para nos ajudar alguma coisa a perceber a sociedade portuguesa. Passava a 

ser possível. Começou a haver um parco financiamento, mas uma outra coisa da antiga 

JNICT e bom, alguns de nós, e eu em particular, tinha a ideia que, para ter algum 

entendimento da sociedade portuguesa, não era mau começar pela ruralidade. Portugal 

era nos anos 50, eu recordo isso brevemente, um país completamente rural, aliás, como 

o Salazar queria, obedecendo ao Salazar (risos). Basta dizer que, no princípio dos anos 

50, 50% da população activa trabalhava na agricultura. E portanto, começou a haver, 

por atracção até política, gente (já vinha de trás com o Cutileiro) que trabalhava sobre o 

Alentejo, sobre a Reforma Agrária, que era muito atractiva do ponto de vista político, 

com a convulsão e os enfrentamentos que daí aconteceram. A mim pareceu-me que era 

importante ir para o Norte e tentar perceber uma outra ruralidade, que coexistia com 

esta da ruralidade alentejana, que era o chamado minifúndio, da incidência do 

arrendamento. E portanto, essa linha, foi a linha que nós procurámos desenvolver num 

plano teórico, com as ruralidades, e num plano depois prático e de terreno, logo que isso 

foi possível. E eu julgo que o trabalho é um trabalho que tem uma sede, miolo, 

monográfico, tanto no caso do Zé como no meu caso.  

AFC – Trabalho do doutoramento, não é? 

JFA – Agora do doutoramento. Aquele que já tinha a ver com a pesquisa empírica. Não 

vale a pena estar a dizer por que é que o escolhemos, mas vale a pena dizer que uma das 

nossas preocupações era repensar a monografia. A tradição da monografia não é uma 

tradição sociológica muito consistente. Há, mas não é uma revisão maioritária, não é um 
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mainstream da sociologia. Em contrapartida é o mainstream dos estudos geográficos, é 

o mainstream da antropologia em particular, da etnografia, com uma boa tradição 

portuguesa, mas o que me parecia é que a antropologia, em particular a portuguesa, era 

ao tempo uma antropologia, uma etnografia muito virada para o exotismo. Os nossos 

professores alguns deles com formação exterior iam estudar, os trobriandeses, os índios, 

a chamada Índia, por ai fora e portanto estudavam as chamadas sociedades primitivas, 

que rapidamente foi uma terminologia que caiu em desuso, claro, como se sabe, mas 

vale a pena dizer, isto é, bloqueava-se o terreno num interior de fronteiras relativamente 

rígidas. A sociologia não podia fazer isso. Se alguma inovação trouxesse, houve 

antropólogos que o fizeram também, mas se alguma inovação trouxesse, era tentar 

pensar de que maneira é que um espaço, mesmo um espaço camponês, mesmo um 

espaço com uma fortíssima coesão interna e relativamente afastado, ao tempo, dos 

grandes movimentos da chamada globalização, etc, de que maneira é que esse espaço 

era, em todo o caso, tributário de pressões exteriores, de vária ordem: económicas, 

políticas, sociais, ideológicas, simbólicas. A minha preocupação em grande parte era 

essa, escolher uma coisa sobre a monografia rural, em que as fontes fundamentais até 

eram do campo da antropologia, mas procurar avançar. Bom, portanto, tinha também 

uma ideia que vinha das nossas, das nossas reflexões de natureza epistemológica que 

era, se quiserem, a de um racionalismo aplicado, um racionalismo que vem de Gaston 

Bachelard em particular. Tínhamos a ideia, e eu tinha a ideia em particular, que era 

preciso partir, por um lado da teoria, e depois pôr essa teoria à prova naturalmente com 

a empiria. Aliás, em relação ainda aos nossos estudantes, uma grande preocupação que 

tínhamos era dizer: “Não há sociologia sem terreno, sem análise empírica, mas também 

não há sociologia sem teoria”. Essas duas coisas têm de funcionar da forma mais 

harmónica possível, mobilizando depois metodologias variadas. Outra dicotomia que 

nós não aceitávamos, era a dicotomia do quantitativo e do qualitativo. Temos de superar 

esta situação. Os métodos, ao limite e provocatoriamente, dizem-se que todos são bons 

ou as técnicas são todas boas, claro que não são todas boas em função de um particular 

estudo, mas a ideia é que haja tantos desdobramentos de pontos de vista quanto 

possível. Uma outra é o problema da interdisciplinaridade, transdisciplinaridade, como 

são, em muitos casos, votos piedosos e era bom que deixassem de ser votos piedosos e 
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isso só se pode fazer na pesquisa, não há outro modo de fazer, e prolongando olhares 

diversificados e tentando aprender a linguagem dos outros. Tínhamos um pouco falado 

sobre isso. Isto não é possível fazer-se só ao nível do ensino e é por isso que muitas 

vezes se desemboca em muitos becos sem saída, mas o facto de termos aqui, no 

princípio, pouca gente e de termos colaborações aqui muito fortes, por exemplo, com o 

grupo da antropologia, ajudou em todo o caso a fazer-se alguma coisa, porque havia 

seminários de conjunto e esse desdobramento também de pontos de vista era 

importante. Depois uma outra questão também importante a esse nível - estou a desviar-

me um bocadinho – mas é a questão do pluriparadigmatismo. Como se sabe, muitos dos 

nossos colegas das chamadas ciências duras, das ciências naturais e das ciências 

exactas, acham que as ciências sociais são pré-paradigmáticas: ninguém se entende, há 

muitas referências, cada um diz o que lhe apetece, não há maneira de verificar… A 

célebre constatação do Bachelard não é possível e portanto, é um discurso, é uma 

narrativa não controlada. Nós, naturalmente, ou não nos levávamos a sério, ou não 

concordávamos com esta ideia e nós levávamo-nos a sério, e também tentávamos que os 

nossos estudantes nos levassem a sério e portanto, a ideia é que as ciências sociais eram 

pluriparadigmáticas e ainda são pluriparadigmáticas. Agora, nos anos 70 quando nós 

começámos, ainda havia um confronto muito forte de campos fechados. De um lado 

havia os marxistas, do outro lado, os estruturo-funcionalistas, do outro lado… e eu pelo 

meu lado, vou falar por mim, porque estou a ser interrogado, e só por isso, tinha a ideia 

de que tinha de levar a sério o pluriparadigmatismo, não para tentar sincretismos 

descontrolados também… arriscar uma pitada aqui e uma pitada acolá, do ponto de vista 

teórico-metodológico, mas em função de uma análise empírica determinada, portanto 

para um determinado objecto de pesquisa convocar o que parecia útil do ponto de vista 

sociológico. Um dos meus campos de trabalho, tinhas perguntado, foi desde sempre a 

teoria das classes sociais e da estratificação, e logo ai, nós não vamos deitar os 

estruturo-funcionalistas pela borda fora onde eles sejam úteis. O conceito de função 

continua a ser um conceito fundamental da sociologia e das ciências sociais, vamos 

deitá-lo fora? Não vamos. É bom dizer que a nossa referência básica era marxista, mas 

não excludente, esta é que é a questão essencial. O Weber? Vamos deitá-lo fora porque 

ele fala da dimensão do sujeito e da acção, enfim, que não é o chá principal da análise 
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marxista? Não, não vamos deitá-lo fora, vamos ver se há possibilidade... Bom, e depois 

quando falamos disto, falamos de teorias auxiliares, falamos do Merton, falamos de um 

conjunto de gente extremamente produtiva e que foi possível, acho eu, ir agregando em 

teorias que fossem produtivas do ponto de vista da análise. Isso era outra coisa, agora, 

eu usei a terminologia numa certa altura a dizer que o nosso pluriparadigmatismo tendia 

a ser de combate e que cada vez mais ia sendo de coexistência, e essa coexistência era a 

que me interessava pessoalmente, era tentar recuperar aquilo que houvesse de 

produtivo, que há evidentemente de produtivo… 

HB – Teria ajudado o facto de ser uma equipa original que provinha de formações 
distintas? 

JFA – Eu acho que sim. Não só isso. Por um lado, uma equipa original que vinha de 

formações específicas e por isso dava contributos, e por outro lado, o facto de ser um 

país periférico. O facto de ser um país periférico, que não podia ter tentações 

hegemónicas e imperiais (tinha-as tido, noutro plano e noutra época), fazia com que a 

gente lesse tudo. Não me importava nada se era um americano, se era um inglês, se era 

um italiano. Ainda por cima temos alguma facilidade a linguística. Líamos franceses, 

ingleses, os americanos, os italianos, os espanhóis. Bom, coisa que as grandes tradições 

mais fortes não fazem,Os ingleses em grande parte. É engraçado, ainda há pouco tempo, 

ouvimos aqui uma conferência, um tipo muito espantado tinha descoberto o Bourdieu, 

um sociólogo de grande (risos)… Bom, a gente lia o Bourdieu no original. Isto é, a 

periferia não tem tudo de mau, também tem uma ou outra coisa positiva (risos).  

AFC – Tudo isso marcou muito o desenvolvimento das ciências sociais, mas agora 

temos um pequeno intervalo.  

Pausa  

HB – João, do seu relato até agora, eu entendi que o 25 de Abril é um divisor de águas. 

Um divisor de águas em dois sentidos, no sentido político, e no sentido epistemológico 

e até de orientação académica para a pesquisa. Então eu gostaria muito de ouvi-lo a 

respeito do 25 de Abril e como é que vocês viveram como comunidade intelectual essa 

experiência nessas duas dimensões.  
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JFA – Tem toda a razão, é evidentemente, na história portuguesa um divisor de águas e 

um divisor fortíssimo. Mas já agora, antes de lhe responder directamente ao que me 

pergunta, eu acho que vale a pena dizer, deixei isso um pouco subentendido quando 

falei da emigração enfim, de tudo aquilo que, de facto, preparou o 25 de Abril, não 

vamos agora entrar por essa história, mas, é obvio que um 25 de Abril tal como ocorreu 

só podia acontecer por o regime ter perdido a sua dinâmica de controlo efectivo da 

sociedade portuguesa. Só que mantinha artificialmente, digamos assim, através da 

polícia e julgava-se, do exército. Eu acho que há dois fenómenos maiores que vêem de 

trás. Há mais, claro. Da emigração já falámos, mas um é, e muito fortemente, a 

desruralização da sociedade portuguesa. Eu tinha dito de passagem que nos anos 50, 

ainda 50% da população activa vivia da agricultura. Era absolutamente incompreensível 

a sociedade portuguesa se não se entendesse alguma coisa da ruralidade, no seu sentido 

genérico, enquanto relações sociais, económicas, políticas, etc. Mas isso em Portugal, a 

desruralização, aconteceu com muita rapidez, com muita rapidez. Era um fenómeno que 

nos outros países europeus tinha vindo a acontecer ao longo do tempo. Estavam 

obviamente nisso, como noutras coisas, muito mais avançados, se é que se pode dizer 

avançados (e pode, quer dizer, em relação à sociedade portuguesa), mas aqui houve uma 

espécie de conservação artificial de uma ruralidade não produtiva, mantida também por 

razões de conservadorismo político, etc, como é sabido, e a desruralização foi muito 

rápida. Hoje a agricultura em Portugal, para o bem e para o mal, e também para o mal, 

não vale a pena insistir nisso, é residual e isto trouxe um conjunto de consequências 

extremamente vastas, nem é possível mencioná-las aqui: no plano dos valores, no plano 

dos comportamentos das pessoas, no plano da ética, da moralidade, da poupança, da 

reprodução social no seu conjunto. Quer dizer, o conjunto de resultantes, de efeitos 

dessa desruralização, que se prolonga evidentemente no tempo é enorme, de uma 

enorme importância. Falei da guerra colonial, que é uma outra questão importante e 

subestimada porque teve uma duração enorme. Não é só o problema da Guerra em si 

mesmo; é que teve uma enorme duração, e é bom não esquecer isso porque os efeitos 

foram também muito marcantes e nem todos negativos mais uma vez, curiosamente. 

Isto não deve ser mal interpretado, mas as pessoas recordam-se de ler sobre os poilu da 

1ª guerra, dos combatentes franceses da 1ª guerra mundial, que deu alguma 



	  Transcrição                                                                                             	  

	  

	   24	  

emancipação às mulheres pela primeira vez. Teve um efeito positivo significativo em 

particular. É evidente que a França de 1914 era uma França rural e as mulheres estavam 

remetidas ao seu trabalho no interior da exploração. Não tinham exterioridade possível 

no seu funcionamento profissional e o desaparecimento por quatro anos dos respectivos 

maridos, namorados, pais, enfim o que fosse, permitiu e exigiu que elas tomassem 

iniciativas de exterioridade que eram as dos seus contrapartes masculinos antes. 

Portanto, o que é que acontece também aqui? A emigração e a guerra, não só estas duas 

coisas, mas a emigração e a guerra produzem o outro fenómeno de uma enorme 

importância em Portugal que é o crescimento muito acentuado do trabalho feminino 

exterior. A afirmação das mulheres é também muito rápida em Portugal. É claro que 

incompleta. Não vale a pena discutir isso, já sabemos que tem muitos limites, mas a 

verdade é que em Portugal, que era uma sociedade em que as mulheres, obviamente, 

sempre trabalharam e sempre trabalharam muito, mas não tinham trabalho assalariado 

significativo - havia bolsas de fábricas e de serviços, mas nos anos 50 e 60 ainda não 

tinham essa afirmação - e isso também cresceu espectacularmente na sociedade 

portuguesa, mais uma vez com um cortejo de consequências que ainda está a continuar, 

ainda está por aí, a afirmar-se por aí e a avançar. Bom, dito isto, é claro que boa parte do 

que se passava na sociedade portuguesa – isto é anterior, estou a falar destas coisas 

porque é um processo que vem de trás, são processos sociais, se quiser, relativamente 

subterrâneos, alguns deles não são tão subterrâneos como isso, são visíveis, só se 

percebeu as suas implicações depois – mas voltando um bocadinho à Guerra Colonial, 

por exemplo, as mulheres licenciadas em Portugal, que eram poucas, ganham 

oportunidade de emprego porque os namorados e os maridos vão para a Guerra. É tão 

simples quanto isto. Nada é tão simples quanto isto, mas quer dizer, este pormenor é tão 

significativo, tiveram novas oportunidades. As raparigas de hoje têm as mães já com a 

tradição de trabalho exterior. A Espanha, por exemplo, neste aspecto, era muitíssimo 

mais atrasada. Só muito recentemente… Era impensável uma mulher de um médico ou 

de um juiz trabalhar exteriormente, era uma perda de estatuto, não fazia qualquer 

sentido. Hoje em Portugal, e em Espanha já está a ser assim, mas há muito menos 

tempo, e é uma sociedade muito mais avançada que a sociedade portuguesa em muitos 

aspectos, é por isso vale a pena salientar isto, hoje em Portugal isso é a normalidade 
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absoluta. Onde é que se lembrava uma mulher, por exemplo, de um gerente bancário de 

trabalhar no exterior? Quer dizer, era um desprestígio para o banco, para o cidadão 

masculino que deixava, entre aspas, ou sem aspas, a mulher trabalhar. Bom, há por aí 

evoluções que são anteriores a Abril, mas que Abril facilita obviamente, e incrementa. 

Bom, portanto, a transição política, o irromper da democracia tem consequências 

obviamente fortíssimas, mas Abril só é possível porque estes projectos e estes trajectos 

vinham de trás. Os projectos políticos, propriamente, de subversão da ditadura e os 

projectos sociais, e os que não eram projectos, eram meros acontecimentos, processos 

de evolução da sociedade portuguesa. Abril revela coisas, facilita outras. Bom, as 

conjunturas pós Abril foram complicadas como se sabe, até do ponto de vista 

económico. Vale a pena relembrar que cai em cima da primeira crise petrolífera, (temos 

aí outra à vista). Portanto, houve dificuldades de vários tipos: expatriação de capitais, 

enfim… mas as consequências, para além do termo da Guerra Colonial, que é bom não 

esquecer que era uma consequência directa de Abril, das Guerras Coloniais, no plural, 

como é que nós vivemos isso? Bom, eu tinha deixado entender que uma parte das 

nossas gerações universitárias, em particular, não só universitárias, mas aquilo que eu 

conheço melhor, eram globalmente de esquerda. Tinham feito a sua aprendizagem, 

alguma foi do fim dos anos 50, mas em particular nos anos 60. E tinha dito a brincar, 

“não há nada que não aconteça nos anos 60”. Desde os Beatles, ao Maio de 68, bom e a 

canção francesa que é uma canção também importante na altura e que praticamente 

desapareceu do mapa, refiro-me ao Léo Ferré, ao Brel, de língua francesa e outros. 

Culturalmente, socialmente, e economicamente, os anos 60 são de grande transtorno no 

mundo, mas também muito marcadamente, apesar de toda a pressão política, na 

sociedade portuguesa. E isso prepara evidentemente Abril. Nós estávamos preparados 

para a mudança sem saber quando ela vinha, mas evidentemente partilhámos 

entusiasmados dessa mudança. Partilharam dela os que estavam politicamente 

empenhados, como é óbvio, e que estavam como se dizia na altura, em termos marxistas 

leninistas, organizados, era a terminologia da época. Os que estavam organizados eram 

os que pertenciam a grupos ou a partidos. Eu que sempre fui um desorganizado nunca 

pertenci a partido nenhum, mas também é preciso ver que a minha geração era mais 

anti-fascista, para usar uma terminologia conhecida, do que propriamente cultivadora de 
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alguma facção ou grupo… O 62 é um tempo em que há uma enorme unidade estudantil 

contra o regime, porque o regime claramente bloqueava a nossa possibilidade de 

afirmação enquanto cidadãos e estudantes. Portanto, para toda a gente, gente que vinha 

do PC…, bom, o cisma sino-soviético, como era chamado, teve consequências também 

aqui. Num momento posterior, politicamente, para falar destas coisas, politicamente, 

aquilo que era a tal unidade anti-fascista, que valia o que valia, mas que era um 

movimento que se afirmava na luta política estudantil - estou-me a referir à luta política 

estudantil, que passou a ser hiper-fraccionada (essa história ainda está parcialmente por 

fazer), mas quer dizer, havia grupos marxistas-leninistas como variantes de pequeno 

grupo, quer dizer que depois alguns juntaram-se… A UDP, por exemplo, é um caso de 

junção de vários grupos marxista-leninistas, e isto repercutia na universidade… Tinha 

implicações na universidade. Portanto, há uma passagem de uma certa indiferenciação 

democrática de esquerda para uma diferenciação de grupos pequenos, que colaboravam 

ou não colaboravam, que às vezes se opunham dramaticamente em combate interno, 

digamos, e que depois em Abril, a partir de Abril essa possibilidade de dispersão dos 

grupos continuou a existir, e era ainda maior, evidentemente. Não foi provocado por 

Abril, mas foi grande. Portanto, do ponto de vista agora estritamente intelectual eu tinha 

dado a entender uma coisa fundamental, para quem estava atento a fazer pesquisa, além 

do mais, só para falar desse campo, evidentemente foi o chamado maná, quer dizer, 

vamos poder fazer pesquisa, como publicar os seus resultados, como falar deles, 

portanto, vamos poder fazer isso tudo. Para além da componente de cidadania que a 

Revolução de Abril trouxe, e o derrube de um regime execrável, do meu ponto de vista 

e do ponto de vista de muitos portugueses, também do ponto de vista estritamente 

intelectual foi a possibilidade de uma abertura que antes era completamente impossível. 

Eu não sei se isto corresponde ao que tinham, mas são efeitos que se prolongam, que 

tiveram os seus ciclos. O pano de fundo dessa libertação, que é, repito, uma libertação 

de cidadania, tem no plano intelectual efeitos muito significativos. Há quem diga que 

em alguns aspectos teve também efeitos negativos, por exemplo, a criatividade 

humorística durante algum tempo perdeu-se (risos). Porque havia uma procura de 

driblar a censura que deixou de ser necessária. Muita gente que estava especializada, 

quer dizer, não vou dizer que ficou sem emprego (risos), mas teve de converter-se. Uma 
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coisa que é tipicamente lisboeta, que é a Revista, que tinha uma grande dimensão, que 

vinha também de trás, dos anos 50, o Vasco Santana, aliás, uma série de actores de 

muito boa qualidade e um certo tipo de cinema, desapareceram do mapa. Ainda houve 

tentativas, mas desapareceram do mapa, porque a piada política deixava de estar atenta 

a tentar perceber o que é que o cidadão dizia, bom, já não era preciso, dizia-o 

directamente (risos). As reconversões foram em vários planos muito fortes e também, é 

claro que há sempre os grandes produtores que só não produzem porque há ditadura, 

mas depois quando deixa de haver ditadura, mostra-se que não são tão produtores assim. 

Também há disso em toda a parte, enfim. Bom, mas isso não menoriza nada a 

importância de Abril em todos os planos e em particular no plano que estava a falar, 

intelectual. 

AFC – E no plano da investigação, como estavas a falar, podíamos talvez voltar aí. 

Essa, por um lado, orientação forte para ligar uma boa orientação teórica com a pesquisa 

empírica, a sensibilidade pluriparadigmática e plurimetodológica, tudo isso pôde ser 

posto em prática no pós-25 de Abril num conjunto de linhas de pesquisa, uma das quais 

geradora de muitos trabalhos que se vieram a fazer depois, que foi exactamente o teu 

doutoramento, e com o paralelismo que teve com o do Zé Madureira Pinto. Mas eu 

tenho aqui anotado, se não te importas de relembrar rapidamente, as pesquisas sobre 

classes sociais, sobre transformações do espaço rural, sobre jovens, e em particular os 

próprios jovens do ensino superior, a pesquisa sobre pobreza e exclusão social, as 

pesquisas sobre o ambiente e um grande filão, as pesquisas sobre a dimensão simbólica 

da sociedade portuguesa e em particular como os quadros de valores, as orientações de 

valores e tudo isso foram, e têm sido, grandes áreas da tua investigação. Eu sei que é 

pedir muito, são muitas (risos) mas podias falar disso, da coerência ou da 

simultaneidade entre essas várias linhas de pesquisa.   

JFA – Pois, quer dizer, estas coisas da pesquisa como o resto da vida dos cidadãos é 

sempre a conjunção do acaso e da necessidade. Há as chamadas oportunidades que a 

maior parte das vezes nem são previsíveis, mas se há uma predisposição para as 

aproveitar, podem ser aproveitadas, mas evidentemente que há aí um pano de fundo e o 

pano de fundo, para simplificar é, de facto, o horizonte da sociedade portuguesa. Há 
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evidentemente um número indefinido de possibilidades, de ângulos de aproximação 

para ela, mas como eu tinha deixado entender, pareceu-nos, e pareceu-me a mim em 

particular, que a ruralidade era importante. Depois há um outro aspecto que é 

importante, é que a monografia que eu tentei enquadrar nas tais dimensões, formulando 

talvez com alguma pretensão, teoria das funções do espaço rural, lá está, funcionalidade, 

funcionalismo, se quiserem, não me parecia nada para deitar fora. Por que é que eu 

devia deitar fora o conceito de função? Mas era uma tentativa de ligação da chamada 

grande teoria, a teorias auxiliares e finalmente à observação e à descrição e, se possível, 

explicação e compreensão da realidade. Bom, a monografia tem um mérito formativo 

por si, que é que tu tens de tocar em tudo. Quer dizer, tu não podes ir estudar um espaço 

rural português sem tentar analisar qualquer coisa sobre a sociologia da religião. Eu 

quando digo sociologia é para simplificar. Podia ser Economia, antropologia, não 

importa. Sem pegares na religião, tu não podes deixar de analisar algumas dimensões do 

económico, senão evidentemente não percebes nada. Tu tens de ter alguma formação ou 

procurá-la no campo da análise política, saber como é que vão os votos, mesmo nas 

coisas mais elementares e mais tradicionais. Por que é que os votos evoluem? Que 

ciclos são esses? De que maneira…? Tu tens de ter uma teoria da socialização. O que é 

que faz com que as pessoas aprendam certas coisas, consciente ou inconscientemente e 

as retransmitam em comportamentos? Ou seja, não é possível fazer uma monografia 

sem tocar nesses planos. Podes desenvolver mais ou menos, certos aspectos. Um pano 

de fundo, como, como referiste, foi, desde o princípio, a teoria das classes porque me 

parecia na altura e continua-me a parecer que aquele procedimento-tipo da sociologia 

continua a ser válido. Não é o único, mas é um deles. Nós temos observáveis, que são o 

quê? São os comportamentos das pessoas e dos grupos, são valores no sentido de 

sistemas de preferências que esses grupos têm e transmitem de alguma maneira, ou seja 

o plano do simbólico. Tu tens estas coisas, digamos assim, essas coisas para falar no 

Durkheim, e depois vais procurar algumas raízes para essas coisas, entre aspas, não é? É 

um procedimento normal. E as raízes são de alguma maneira estruturas sociais, vale o 

que vale o termo estruturas, mas sistemas com alguma durabilidade que podem 

contribuir para explicar por que é que os comportamentos são esses e não outros, na 

conjuntura, e depois na duração, por que é que os valores são esses e não outros, que 
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relação é que há entre os valores, os simbólicos e os comportamentos. É outro dos 

problemas fundamentais. Portanto, há aqui, eu já não digo necessariamente co-

causalidade, agora que há co-concorrências, algum princípio de explicação que deve ser 

procurado nas diversas dimensões. E portanto, a procura ia muito nesse sentido. Ora 

bem, a teoria das classes é uma teoria da estruturação da sociedade que depois, 

evidentemente, tem múltiplas desmultiplicações em função, não só, da teoria ela 

própria, mas também do que nós estamos a observar, daquela sociedade em concreto, 

porque as sociedades não são todas iguais. Portanto, digamos que essa é uma referência 

básica, que se prolonga nas várias dimensões que tu aí enunciaste. Falar de classes é 

falar de desigualdades. Depois a certa altura falava-se de pobreza. A sociologia nasceu a 

estudar a pobreza; a sociologia e as ciências sociais nos clássicos. Depois surgiu o termo 

exclusão social, para dizer o quê? Com um pouco mais de complexidade, não é só a 

ausência ou a escassez de recursos económicos, é também de todos os outros recursos 

ou de uma boa parte deles, porque tende a haver similitude e contágio, se quiserem, 

entre a ausência, como também a opulência, mas a ausência desses recursos. Quem tem 

poucos recursos económicos, raras vezes tem bom capital cultural e escolar, raras vezes 

tem uma participação política grande, raras vezes tem o chamado capital social no 

sentido de Bourdieu ou sentido mais moderno. Desconfia dos outros, por exemplo, etc, 

etc. Bom, e a exclusão, como é sabido, é um termo que procura dar conta dessa maior 

complexidade; não é só pobres e ricos, é também diversos graus e diversas 

combinatórias dessa escassez de recursos que fazem que numa determinada sociedade, e 

num determinado momento, um conjunto mais ou menos amplo de cidadãos não sejam 

verdadeiramente cidadãos. 

AFC – Esses estudos sobre exclusão social apareceram quando estávamos a entrar para 

a Comunidade Europeia, depois União Europeia, com fenómenos de modernização, mas 

ao mesmo tempo de aparecimento de dificuldades… 

JFA – Exactamente. Exactamente. A sociedade portuguesa tinha essas características, 

porque de pobreza sempre tínhamos ouvido falar. É tudo relativo, eu quando vejo que 

Portugal está para aí em 23º lugar dos países do mundo em termos de recursos, fico 

tristíssimo com os outros todos que estão abaixo, porque de facto é um sintoma de que a 
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humanidade continua numa situação dramática, porque nós sabemos como são as 

carências da sociedade portuguesa. Mas, nos anos 80, o que acontecia na sociedade 

portuguesa é que tinha a chamada velha pobreza, antiquíssima, de origem rural, mas não 

só. Gente que depois tem trajectos de emigração falhados. Nessa altura, não muitos 

emigrantes nessa fase dos anos 80, mas os portugueses eles próprios, uns tinham 

emigrado mesmo, outros faziam migrações internas e vinham dos alentejos pobres para 

as periferias setubalenses não tão pobres. Velha pobreza, portanto, grande parte rural, 

mas também nova pobreza que ia sendo produzida pelo próprio desenvolvimento 

capitalista da sociedade e com a tal globalização que se ia afirmando. Portanto, era 

importante perceber, ou tentar perceber, tentar até certo ponto quantificar e localizar 

geograficamente essas bolsas, essas condições de vida da pobreza. Isso é muito o 

trabalho, como é sabido, em particular, do nosso colega Luís Capucha, que é os modos 

de vida da pobreza. Os pobres não são todos iguais, como é evidente. Há uma categoria 

diferenciada. É muito importante não só perceber as suas condições particulares de vida 

e de socialização, os seus comportamentos, mas onde vivem. A pobreza urbana não é 

igual à rural; há várias pobrezas urbanas e há várias pobrezas rurais. Enfim, mas esse 

percurso, para voltar ao princípio, tinha uma vocação importante, que é também esta. 

Mais uma vez a sociologia tem de se ocupar também - não ocupar-se só quando fala de 

epistemologia - mas tem de se ocupar dos problemas sociais. Os problemas sociais são 

vitais. A própria sobrevivência útil da sociologia tem a ver - repito, quando digo 

sociologia digo ciências sociais - tem a ver com o ocupar-se de forma pertinente e 

robusta dos problemas sociais. Digo robusta, porque é uma terminologia usada pela 

Helga Nowotny, que diz que a ciência tem de ser pertinente em relação ao 

enfrentamento dos problemas sociais. Tem de usar os instrumentos para isso. Bom, e 

escrever um livro colectivo, com colegas, sobre a exclusão social, assim chamada em 

Portugal, é uma coisa que tinha a ver com essa vocação dizer: “nós estamos aqui para 

tentar”. Já não estamos a pensar nesse aspecto. A ruralidade é outra das dimensões que 

ainda hoje é vital para continuar a perceber alguns aspectos da sociedade portuguesa e 

ao limite intervir se possível sobre eles ou informar políticas públicas sobre eles. Aliás, 

(uma pequena deriva, mas já agora…) uma das questões que se punha no início da 

sociologia em Portugal, outra falsa dicotomia, era entre os puros e os impuros. Os 
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sociólogos puros eram aqueles que diziam: “eu é que sei o que é que vou fazer! Não me 

perturbem, estou cá no meu trabalhinho. Não quero, nem procuras, nem pedidos, nem 

coisa nenhuma” e depois havia num outro extremo, aquilo a que eu chamava - mais 

tarde é que foi mais notório - aqueles que padeciam do que eu chamei o “síndrome de 

Zelig”. Zelig é um célebre filme, revi-o recentemente, do Woody Allen, que é óptimo, 

em que o personagem principal, que é o Woody Allen, confunde-se permanentemente 

com o seu interlocutor. Se o interlocutor é gordo, começa a falar com ele e fica gordo, 

se é uma mulher ele fica…enfim, é um filme espantoso. “Síndrome de Zelig” porquê? 

Porque havia quem respondesse aos pedidos, às procuras exteriores, públicas ou 

privadas, confundindo-se com quem pedia os resultados. Ao fim das contas não era 

pesquisa nenhuma, era simplesmente corresponder a quem me paga para eu dizer o que 

ele quer que eu diga. Bom, estes são os dois termos, os puros e os padecentes do 

“síndrome de Zelig”, bem, no meio está toda a gente normal, quer dizer, pessoas que 

percebem que é preciso responder aos problemas sociais, que é preciso responder às 

políticas públicas e apoiar essas políticas públicas, whenever possible. Faz todo o 

sentido que a sociologia julgue a si própria que tem alguma pertinência na análise da 

sociedade, é normal que possa informar. Não tem responsabilidade depois (felizmente 

não fazemos bombas atómicas) no que as políticas públicas fazem concretamente. 

Agora informá-las, e informá-las tão correctamente quanto possível, faz todo o sentido, 

e para responder a outro tipo de procuras. Mas isto foi um percurso um bocadinho 

lateral para dizer que no início da sociologia, grande parte da questão do Zelig é uma 

questão puramente deontológica. A Associação ocupou-se disso e bem. A primeira é 

uma doença infantil da sociologia, como das ciências sociais, “É pá, nós somos os 

cérebros, estamos aqui e não queremos ter nada a ver…, e mexer nas realidades mais 

impuras que a sociedade nos mostra” e depois isso teve consequência também em 

termos da Associação Portuguesa de Sociologia.  

AFC – E é importante voltarmos à Associação Portuguesa de Sociologia, mas antes 

disso ainda, para terminar este breve percurso por alguns dos teus principais vectores de 

trabalho e pesquisa. Há todo um conjunto de investigações sobre valores e que nos 

últimos anos ganhou uma configuração internacional com a tua presença no European 
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Social Survey. Isso marca de certa maneira uma nova fase também da nossa pesquisa. 

Era muito interessante que pudesses falar. 

JFA – Mais uma vez isso é uma influência neo-weberiana, se quiseres: a ideia de que os 

valores entendidos como nós os entendemos, com sistemas mais ou menos organizados, 

e mais ou menos duradouros, de preferências que as pessoas têm na sua vida. As 

pessoas e os grupos, eventualmente até os países, com todos os cuidados que os 

alargamentos têm, essa ideia de que os valores são fundamentais, que o simbólico é 

fundamental, bom, parece-me absolutamente evidente, e é uma conquista dos clássicos. 

Houve uma altura, em que contigo e não só, fizemos também um livro, mas aí dessa vez 

a pedido da Fundação Calouste Gulbenkian, que era um outro aspecto em que eu 

também trabalhei um pouco: a ideia da prospectiva. A ideia de que uma boa teoria 

informada da sociedade pode ajudar a prever, não no sentido forte de prever, mas a 

determinar alguma probabilidade de acontecimentos futuros. Isto é, como se a gente 

fizesse o exercício de se pôr numa rua, numa esquina qualquer do futuro a olhar para 

trás e ver, o que é que vem lá? Será que passa por aqui? Será que não passa? A análise 

prospectiva eu acho que é um bom exercício. Numa certa altura até me atrevi a dizer, 

talvez agora já não dissesse, mas atrevi-me a dizer que era uma obrigação dos cientistas 

sociais! (risos) Se tinha algum conhecimento e trabalho sobre alguma dimensão 

importante e significativa da realidade social, tinham obrigação de tentar pensá-la do 

lugar do futuro. Bom, com instrumentos específicos que, como se sabe a prospectiva 

também tem. Mas valores, valores. Claro, na altura, já havia, como é evidente, uma 

ideia particular a esse respeito, mas eu acho que essa incidência sobre os valores é 

fundamental. Eu levo-a muito a sério. Tinha feito uma referência de passagem. Nós hoje 

temos instrumentos e informações que nós antes não tínhamos a esse nível, porque os 

instrumentos que hoje temos são instrumentos que os clássicos da sociologia nos diziam 

que eram fundamentais, que é a análise comparativa. A análise comparativa põe 

problemas metodológicos, epistemológicos e teóricos complexos que não podem ser 

minimizados, mas temos instrumentos, em particular o tal European Social Survey, que 

é um projecto que nasce da Fundação Europeia de Ciência. Eu nessa altura era 

representante português na Fundação Europeia de Ciência, uma organização que tem 

sede em Estrasburgo, que tem muito pouco dinheiro e muito prestigio. Portanto, usa o 
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prestígio para apanhar dinheiro, o que não é mau, designadamente junto da Comissão 

Europeia. E conseguiu lançar este projecto por insatisfação com aquilo que acontecia 

nos projectos colectivos relacionados com os valores e não só, comparativos, europeus - 

em Portugal, em particular o Eurobarómetro e outros projectos que são conhecidos - e 

que do ponto de vista desta gente na qual me incluo, sem prejuízo da sua importância, 

não respondiam verdadeiramente àquilo que os cientistas sociais querem saber e julgam 

importante e relevante saber. Entenderam lançar uma ideia de um projecto que fosse 

muito cuidadosamente formulado e aplicado do ponto de vista teórico, metodológico e 

epistemológico, a que se chamou European Social Survey e que é um projecto que 

desemboca em aplicações bienais junto de mais de vinte países europeus, com mais de 

quarenta mil aplicações. Eu tenho aqui, aliás, já agora, um livro… É um livro que 

apareceu há pouco tempo, há já várias publicações, mas este é muito virado para as 

questões teóricas e epistemológicas do projecto e chama-se Measuring Attitudes cross-

nationally e portanto, discute muito estas questões; as teóricas, metodológicas e 

epistemológicas de um projecto comparativo deste tipo, aplicado de dois em dois anos. 

Já houve três aplicações. Tem várias inovações (eu não vou perder muito tempo com 

isso), mas de qualquer maneira, tem acesso imediato, que é uma coisa extremamente 

importante. Qualquer cientista social em qualquer parte do mundo basta inscrever-se e 

gratuitamente tem acesso às bases de dados e pode trabalhar por conta própria. Também 

é inédito, não havia, não havia. Os Americanos têm coisas parecidas, limitadas, mas não 

havia. Isto significa que não há uma retenção pelos produtores da informação e do 

tratamento. Depois tem uma coisa chamada de EduNet, que é uma tentativa de 

permanentemente actualizar os modelos adjectivos, instrumentais, do tratamento desta 

informação do ponto de vista da estatística, do ponto de vista da metodologia, que é 

preparado no essencial para facilitar a vida dos estudantes de pós-graduação, que 

queiram aceder aos dados. Não chega aceder às bases de dados, é preciso familiarizar-se 

com o tratamento útil dessas bases de dados e eu pessoalmente tenho uma grande 

confiança nos resultados. Nada é perfeito, evidentemente. Ora bem, uma das dimensões 

importantes é sobre valores. Há um homem chamado Shalom Schwartz que é um 

académico israelita, de formação em Psicologia, que tem uma teoria dos chamados 

valores humanos básicos. Nós tínhamos feito uma tentativa engraçada neste aspecto, 
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mais modesta, mas não inteiramente descoincidente, não sei se tive oportunidade de 

dizer, não inteiramente descoincidente. Eu numa certa altura, numa conferência no 

Porto, propus uma ideia também um bocadinho provocatória - já estou numa idade em 

que se pode dizer coisas sem ter necessariamente que estar a demonstrar tudo - e que era 

o seguinte: a teoria do habitus, bem conhecida do Bourdieu, eu acho que é uma espécie 

de neutrino das ciências sociais e da sociologia. O habitus é uma coisa que ninguém 

sabe exactamente o que é, mas que tem de existir; que era como o neutrino, que como 

todos saberão fazia falta numa equação. Ele tinha de existir. Não era demonstrável. Não 

era mensurável, mas fazia parte. Agora já é, mas durante muito tempo não. E o neutrino 

tinha mesmo que existir porque senão as equações não funcionavam. Eu acho que o 

habitus é um bocado isto. É um pouco a ideia que as pessoas vivem em contextos 

sociais, são socializadas de determinada maneira, essa socialização é aquilo que ele 

chama a interiorização da exterioridade. Naturalmente as pessoas aprendem coisas, 

umas explicitamente, mas a enorme maioria ou por imitação ou implicitamente, e depois 

exteriorizam novamente isso, e lá no meio é que é o habitus. O meio disto tudo é o 

habitus, o sistema de disposições, formado do exterior. Ninguém tem dúvidas sobre 

isto. As pessoas são influenciadas pelo seu meio ambiente, pelo sítio onde nasceram, 

pela família, pela comunidade aldeã, se for o caso, enfim, e isto prolonga-se pela vida 

toda. Ninguém tem dúvidas. É uma herança freudiana de que a formação dos primeiros 

anos é mais importante, eventualmente, do que a outra. A teoria dos valores baseia-se 

também nisso; as teorias do mainstream dos valores. E depois exterioriza. Exterioriza 

como? Pois, exterioriza através dos seus comportamentos e também dos valores, que 

podem ser explicitados. Bem, a tal provocação era esta: eu acho que este Schwartz tem 

uma teoria dos valores muito de raiz psicológica ligada às motivações, mas dos valores 

básicos. Há valores transsituacionais, podemos chamar-lhes assim, valores básicos 

humanos como estes, ele chama-lhes assim, e depois há valores aplicados. Quando eu 

digo que sou de esquerda, estou a falar de um valor que tem por referência, embora não 

só, a política. Tem que ver com certas opções dos partidos em que vota, etc, certos tipos 

de comportamentos, portanto, isto são valores aplicados. Se eu sou católico praticante, 

estou também a enunciar um valor religioso aplicado. Os valores humanos básicos 

como eles chamam (acho que o humano é redundante, mas enfim), os valores básicos, 
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os tais transsituacionais por definição são aplicáveis a várias situações. Eu acho que é o 

tal neutrino. Eu acho que é o que está mais próximo de medir o habitus do Bourdieu. A 

raiz teórica é completamente diferente. Não é completamente, mas é muito diferente até 

pela origem teórica dos dois, das duas formulações. Tem sido aplicado ao longo do 

tempo, em várias circunstâncias, com várias empirias, e tem configurado confirmações 

no sentido em que as ciências sociais podem configurar confirmações, que são 

determinações probabilísticas. E essa teoria simplificada, simplificada e aperfeiçoada, 

foi proposta e aceite ao European Social Survey como uma das dimensões do 

questionário, e tem dado os seus resultados e tem sido analisada. É susceptível de 

medição, com estes europeus todos a responderem, com estes cuidados todos 

metodológicos. Portanto, aí está uma dimensão nova que antes não tínhamos. Nós 

próprios antes tínhamos tentado falar dos estudantes, por exemplo, mas não só. 

Tínhamos tentado ver em que lugar é que se formavam os comportamentos e o que é 

que era possível para detectar alguma relação entre os comportamentos e esses valores. 

Evidentemente, esta teoria mais sofisticada e sobretudo mais testada a vários níveis 

corresponde exactamente à mesma preocupação. É o neutrino. É ir lá ver o que é que o 

habitus… É portanto, julgo eu, um contributo importante. Valores, classes, valores a par 

de representações sociais, obviamente. Os valores são referências, as representações são 

tudo o resto. A maneira como as pessoas interpretam o mundo à sua volta, se localizam 

praticamente nesse mundo, e mais um vez, como em tudo, como é que se comportam 

em função dessa análise que fazem do seu ambiente, do dos outros, do relacionamento 

com os outros… Bom, exclusão, já vimos. Mas eu julgo que há aqui alguma coerência 

que é uma reconstituição relacionada mas que tem a ver com competências limitadas do 

respectivo autor. Ou seja, já que se vai fazer um certo trajecto, fica familiarizado com 

certas coisas, julga que pode ter algumas competências iniciais para trabalhar sobre 

novas dimensões e é isso que vai fazendo… 

MDG – Ainda há aqui uma outra área em que tens desenvolvido pesquisa que é a área 

do ambiente.  

JFA – Pois, o ambiente, mais uma vez, a área que eu desenvolvi… Há uma componente 

institucional que é ter dirigido até hoje uma coisa chamada Observa que é um 
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observatório sobre o ambiente que junta gente de vários sítios, mas em particular do 

ISCTE e do ICS. Essa é a componente mais institucionalizada, embora de 

institucionalização fraca. Não é nenhuma organização poderosa, ou sequer muito fixada. 

Mas a preocupação é ainda uma vez do ponto de vista dos valores. Não é o ambiente 

porque nos escasseavam competências a esse respeito do ponto de vista físico, da 

engenharia do ambiente, etc, de que nós sabemos muito pouco. Era tentar ver - e em 

relação aos portugueses, publicaram-se dois volumes sobre isso -, como é que os 

portugueses viam a questão do ambiente. A questão ambiental é uma questão nova, em 

Portugal. Nova é muito relativo. Não tem muitos, muitos anos. Ela é do ponto de vista 

académico intelectual uma derivação em grande parte da sociologia Rural, e aqui até no 

ISCTE foi o Afonso de Barros que introduziu a sociologia do ambiente, mas é uma 

tendência mais global: é a passagem da sociologia rural em perda, para uma sociologia 

do ambiente em alta, porque o ambiente é cada vez mais uma preocupação mais 

marcada, quer nas suas dimensões globalizantes, quer nas suas aplicações ao nível do 

quotidiano urbano, etc. Portanto, fizemos a aplicação de dois questionários 

representativos da população portuguesa, mas sempre com a preocupação da 

comparação internacional, de comparação com outros países, na tentativa de tentar 

perceber como é que os portugueses reagem ao ambiente. E trouxe algumas surpresas, 

algumas até agradáveis. Nós sabemos que entre os valores e os comportamentos não há 

a possibilidade de derivar resultantes mecânicas, isto é, vou dar um exemplo. Quando se 

aplicou em Portugal, com responsabilidade de Sedas Nunes, o primeiro inquérito à 

juventude universitária, da responsabilidade do Sedas Nunes, uma das perguntas era a 

velha questão da igualdade homens-mulheres. “Como é que você entende que se deve 

organizar a vida da família?”, “Os homens e as mulheres devem partilhar o trabalho 

doméstico e o cuidado com os filhos?”, ou “Ao homem compete-lhe ser o provedor, e 

ter outras responsabilidades de exterior, e não tem, nem tempo, nem disponibilidade, 

nem jeito, também convém naturalizar estas coisas, para partilhar tarefas domésticas?”. 

E curiosamente, na progressiva universidade portuguesa dos anos 60, a tal que eu 

partilhei, muito progressiva, as respostas eram maioritariamente muito inigualitárias, 

quer dizer, as pessoas achavam que “Não senhor, mulheres em casa e homens fora”. 

Vários anos depois, muitos anos depois, isto foi aplicado já no pós Abril, e 
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progressivamente as respostas dos portugueses em geral eram no sentido paritário, num 

sentido igualitário, um bocadinho mais as mulheres, como é normal, mas um bocadinho 

só, os homens também diziam “Não, não. A gente partilha tudo e tal”, e depois não 

partilham. Isto para dizer, para ilustrar uma coisa que é sabida. Não se pode derivar dos 

valores, os comportamentos, sem mais. Agora, eu acho que não é indiferente esta 

evolução, isto é, os valores podem, por exemplo, mostrar uma tendência de futuro. 

Muitas vezes fazem isso. Antecipam uma tendência de futuro. Há estas coisas como é 

sabido. Há círculos de vida, há gerações, têm pesos diferenciados nos valores que 

transportam… É evidente que se as pessoas continuassem a pensar como pensavam os 

estudantes universitários - não era o conjunto da população portuguesa - nos anos 70, 

então, de certeza absoluta que ninguém levantava uma mesa ou punha uma máquina a 

funcionar, uma máquina de roupa a funcionar, se fosse do sexo masculino e hoje já não 

é assim. Quer dizer, está muitíssimo longe dessa paridade declarada, mas é em todo o 

caso completamente diferente. Isto para dizer que os valores continuam a ser bons 

indicadores indirectos de comportamentos e têm de ser levados a sério, muito embora o 

levar a sério não seja fazer uma aplicação mecânica, como é óbvio.  

AFC – Talvez nós pudéssemos agora passar a uma outra fase. É claro que tu és um 

investigador, ainda agora tivemos boas ilustrações disso e também um professor, já 

falámos dessas duas vertentes, mas tu também tens na tua trajectória muito 

protagonismo institucional, deixa-me pôr a coisa assim. Fundaste a Associação 

Portuguesa de Sociologia, tens feito parte de múltiplos conselhos de instituições de 

direcção científica, portuguesas e europeias. Foste durante bastante tempo Presidente do 

ISCTE. Sem necessariamente estarmos a entrar em muitos pormenores, mas esta 

vertente também é importante, não é? A Associação Portuguesa de Sociologia fundada 

em 1985, não é? Tu és o sócio número um, além do primeiro Presidente, e há bocado 

falavas também em questões deontológicas a respeito do efeito de Zelig, não é? Queres-

nos falar um pouco de toda essa realidade? 

JFA – Pois, isso aliás, foi partilhado contigo, António Firmino da Costa, desde o 

princípio, conheces bem, a vossa geração já conhece isso bem, essa influência porque é 
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uma coisa que acontece, que se concretiza em meados dos anos 80, em 85 mais 

precisamente. 

AFC – Com o Fernando Henrique Cardoso. 

JFA – Com o Fernando Henrique Cardoso. O Fernando Henrique Cardoso é um amigo 

de longa data do Mário Soares e era ao tempo (eu já o conhecia), era ao tempo 

Presidente da Associação Internacional de Sociologia. Nessa condição é que nós o 

convidámos para vir à fundação da nossa Associação. Ainda há pouco tempo voltou cá 

para um ano comemorativo da fundação da Associação. Eu acho que foi um momento 

importante pelo que trouxe, não pelo momento em si, mas pelo que trouxe à sociologia 

portuguesa que obviamente, como todas as áreas científicas, precisam de algum nível de 

organização, precisa de se afirmar no panorama nacional. Muitos dos nossos estudantes, 

para não dizer todos, obviamente beneficiam do bom nome e da evidência positiva da 

sociologia na sociedade portuguesa. Beneficiam e precisam, porque a sua própria 

afirmação profissional no campo depende disso. Foi com a preocupação 

simultaneamente científica e profissional que alguns de nós fizeram o esforço de 

fundação. Não foi fácil, como quase nada é fácil na vida. Eu não sou daqueles que 

dizem que é preciso que seja difícil para ter prazer com isso. De modo nenhum. Alguns 

almoços de graça e todas essas coisas (risos) uns não são, mas outros são, felizmente. 

Bom, mas de qualquer maneira, não foi muito fácil porque havia uma fortíssima 

controvérsia na altura, e era uma controvérsia que envolvia meia dúzia de pessoas, meia 

dúzia é evidentemente reduzir a coisa, mas muito pouca gente, porque em 1985 as 

pessoas empenhadas nisto ainda não eram muitas. Mas, havia sobretudo duas facções 

claramente distintas, uma que entendia que a sociologia devia ser uma coisa da 

academia. “Isto é uma associação científica, e portanto é da academia, não queremos cá 

saber dos outros, nem os estudantes dos anos terminais, nem sociólogos que 

eventualmente exerçam a sua profissão por aí a fora, nas autarquias, no Estado, nas 

empresas, seja onde for, não queremos saber”, “Isto é uma associação científica e o 

direito de admissão e o direito de entrada é o direito dos académicos, investigadores e 

professores”. E uma outra tendência, que felizmente foi dominando, que era a nossa, e 

que afirmava que isso não fazia sentido. Uma associação científica é, e deve ser, 
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simultaneamente, uma associação profissional. Na altura não era verdade, mas não era 

tão desequilibrado como veio a ser depois, e é normal que seja, que é haver muito mais 

gente a fazer sociologia fora da universidade do que na universidade, estritamente na 

investigação, e no ensino. E portanto, nós tínhamos que ter essa gente toda. Não é por 

nenhuma particular bondade, não é porque queremos ser bonzinhos e queremos ter cá as 

pessoas para lhes fazermos umas festinhas, não é isso, é porque a sociologia enquanto 

disciplina ganha com isso, ganha com o que tu lhe chamaste com esta cultura de 

associação entre a ciência e a profissão. Foi assim, contra alguns ventos e algumas 

marés. A Associação foi fundada e até hoje não perdeu essa dimensão, espero que nunca 

venha a perde-la, não vejo que venha. Já está suficientemente afirmada e os frutos estão 

à vista. Não vamos perder muito tempo com isso, mas é uma Associação que 

surpreende os nossos colegas estrangeiros pela sua dimensão. Tem mais de dois mil 

sócios pagantes, que é muito num país com a nossa dimensão e com a modernidade da 

prática da sociologia. Tem uma grande vitalidade, fez as várias dimensões importantes, 

como a formação de um código deontológico, que funcionou e funciona; organiza 

grandes reuniões que são os congressos nacionais. Tivemos agora um, são olímpicos, 

são de quatro em quatro anos. Foi agora um. Tem a missão que a gente sabe que os 

grandes congressos devem ter. Pode não ser o melhor meio de afirmação científica, 

dada justamente a dimensão, algum constrangimento de espaço e de tempo, como os 

grandes congressos têm, mas é uma prova de vitalidade recíproca. Não é uma prova de 

vitalidade só para o exterior, é uma prova recíproca. É bom encontrar as pessoas que 

partilham connosco os trabalhos, os interesses e os objectivos da sociologia, e tem tido 

uma outra vocação que eu acho que também é importante, que é uma abertura, não 

muito marcada, mas evidente, transdisciplinar; que é não se fechar demasiado no 

campo. Afirmar o campo, mas não se fechar nele. Ter a ideia de que é preciso abrir 

também nesse aspecto, não é só nos paradigmas, mas é também abrir no campo das 

formações diversificadas que podem contribuir para enriquecer.  

HB – Significa que os antropólogos e os cientistas sociais participam? 

JFA – Não, não é como a ANPOCS. Não é como a ANPOCS. É uma Associação que é 

de sociólogos. Agora, nos congressos nós temos tido, em alguns casos, a preocupação 
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de convidar para discutir temas comuns colegas nossos, mas a convite; colegas nossos 

de outras formações, como temos fora dos congressos, noutras reuniões de outro tipo. A 

abertura é assim que se mostra, não é por poderem ser sócios. Não somos muito estritos. 

Poder, podem. Não têm de ter uma formação tal, não há uma Ordem como aqui há em 

Portugal outras Ordens. É uma associação científica e podem fazer parte, mas não é 

muito significativo. O que é significativo é serem os sociólogos. Depois na participação 

em actividades de vários tipos, inclusivamente em reuniões científicas de nível menor 

do ponto de vista quantitativo, podem ser de nível maior do ponto de vista científico, 

sim tem havido. E noutras reuniões, organizações de tipo semi-lúdico, como as Noites 

de Sociologia. Nós tivemos há anos as Noites de Sociologia. Reunimo-nos numa livraria 

com um tema qualquer que aparecesse, razoavelmente interessante, e púnhamos gente a 

discutir e mais uma vez com gente de outras formações, era uma coisa informal, mais 

simpática, acho eu, com alguns resultados interessantes.   

HB – Seria muito interessante que nós pudéssemos ouvir um pouco do outro lado da sua 

actividade que não está exposta até este momento na entrevista; de docência, por 

exemplo, da sua experiência como professor ou algum momento da formação dos 

sociólogos, cientistas sociais e se em algum momento se percebe uma diferença hoje. Se 

tem algum momento em que isso se tenha dado de uma forma particularmente 

interessante …  

JFA – Bom, eu tenho aqui um handicap, para fazer uma avaliação de continuidade, um 

handicap forte, que é o facto de ter tido durante bastante tempo as tais responsabilidades 

de Presidente do ISCTE. Essas eram incompatíveis com dar aulas. Há uma primeira 

fase, de turbulência positiva, que é imediatamente após Abril e não dava aulas só aqui, 

também dava na Faculdade de direito, em contextos muito variados, e muito 

interessantes e muito participados. Já fiz referência a isso; estudantes de vários graus 

etários, alguns estudantes profissionais, isto é, que não faziam mais nada, às vezes nem 

isso, (risos) e estudantes com trabalho exterior já consistente e continuado. A minha 

experiência de docência tem sido sempre uma experiência em que o que eu privilegio é 

a possibilidade de participação dos estudantes. Acho que isso é absolutamente 

fundamental. Há uma descontinuidade, como disse, de vários anos, porque houve uma 
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altura que não estive tão debruçado sobre isso. As tarefas institucionais… porque era a 

tal fragilidade da instituição… Vou deixar de parte o Conselho Científico e as outras 

coisas de Departamentos, que rotativamente com vários colegas fomos fazendo. A da 

presidência do ISCTE também teve fases diferentes. Uma primeira fase, longa. O 

presidente do ISCTE tinha poucos poderes. Isto era híbrido. Isto estava entre uma 

faculdade e uma universidade, e portanto, tinha estruturas que eram típicas das 

faculdades, designadamente, um Conselho Directivo que tinha o poder, um Conselho 

Científico e o Pedagógico… E um Conselho Directivo que era o executivo fundamental 

e que tinha professores, estudantes e funcionários. E o presidente, era uma espécie de 

rainha da Inglaterra; não tinha grande poder. Depois, a minha preocupação, não só 

minha, evidentemente, era tentar afirmar institucionalmente o ISCTE e a minha ideia 

sempre foi, e continua a ser, a de que a nossa boa solução era passarmos a ser 

universidade. Tínhamos dimensão para isso. Uma pequena universidade. Eu não tenho a 

ideia de que os hospitais, os museus e as universidades devam ser coisas monstruosas. 

Não tenho essa ideia. Acho que é uma ideia do século XIX que está muito ultrapassada. 

Temos os museus temáticos, temos hospitais mais pequenos do que antes, com mais 

eficiência… Por exemplo, a Universidade Complutense de Madrid é uma coisa 

absolutamente… cento e tal mil estudantes… ninguém se entende, as coisas não chegam 

aos sítios… antigamente então não chegavam mesmo, quando não havia mail e não 

estavam suficientemente difundidas era quase impossível comunicar, só em termos 

pessoais. Bom, mas isso, acho ingovernável, uma coisa dessa dimensão, e parecia-me 

bom que o ISCTE fosse uma universidade de pequena dimensão. Afirmava-se pela 

qualidade e a partir de uma certa altura começámos a diversificar os cursos. Era uma 

pergunta que está implícita e já agora vou rapidamente a isso… 

AFC – Numa outra fase, não é? 

JFA – Depois daquela primeira fase que já falei, em que havia três cursos e depois só 

dois, uma boa tradição de Gestão que ainda hoje dura, que vocês chamam no Brasil 

Administração, e a nossa da sociologia e depois Economia. Entretanto foram crescendo 

as ciências sociais, fomos aprovando sucessivamente novos cursos. Não foi fácil, 

porque há uma espécie de conservadorismo que eu, se quisesse caricaturar, diria… 
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quando os psicólogos sociais querem ter um curso de Psicologia Social e a certa altura 

conseguem, depois já não querem mais nenhum, porque já têm o deles! E os estudantes 

também têm alguma tendência conservadora compreensível; os recursos são limitados. 

Se aparecem mais cursos e mais extensão, é normal que haja alguma diminuição, entre 

aspas, dos seus privilégios, das suas condições de trabalho e reagiram também… 

Portanto, não foi fácil, não foi fácil. O que foi acontecendo é que o ISCTE foi ganhando 

esses vários cursos e tornou-se numa universidade que é, em termos do país… Não 

falámos das outras sociologias, era preciso falar delas, mas enfim, não é agora altura 

para isso, em Coimbra, no Minho, etc, foram crescendo pelo país todo, e a Associação 

foi sempre acompanhando isso, mas dizia eu, em relação ao ISCTE, o desenvolvimento 

das ciências sociais foi progressivo. Voltámos a ter Economia, tivemos História, 

Psicologia Social, antropologia que é antiga, bom, e hoje, é de facto, e já é há bastante 

tempo, a maior instituição de ensino e investigação em ciências sociais do país, sendo 

uma universidade pequena, com sete mil estudantes, ou seis mil estudantes. Portanto, 

essa vocação de um crescimento controlado, em áreas em que já havia algum tipo de 

competências, ou noutras em que foi bem testada essa competência antes de fazer as 

licenciaturas, foi uma política onde nós fomos procurando avançar. Por exemplo, a uma 

certa altura, aprovámos um curso de Arquitectura que não estava na tradição do ISCTE, 

mas porque fomos procurados por pessoas que diziam que os cursos de Arquitectura em 

Lisboa, e até no país, têm um tipo de inserção, de ambiente de inserção de trabalho, que 

não tem nada a ver com as ciências sociais, são cursos que têm uma tradição de inserção 

ou artística, ou técnica, mas não das ciências sociais. Bom, a Arquitectura está muito 

regulada ao nível da Europa, e as cadeiras dos cursos estão tipificadas. Pode haver 

sempre ligeiras variantes, mas são sempre de um núcleo comum partilhado e portanto, 

era mais a procura desse ambiente científico que ligasse às ciências sociais e que parecia 

fazer todo o sentido, até porque a ligação entre arquitectura e o urbanismo é 

praticamente evidente, a sociologia urbana, Economia urbana, bom, para dar um 

exemplo, mas também as áreas tecnológicas, digamos soft, questões que tinham a ver 

com informática, etc, engenharias de telecomunicações informáticas. Quer dizer, a certa 

altura, e é a situação em que estamos hoje, havia um campo que era o das ciências 

sociais, um campo das Ciências Empresariais, da Administração e um campo das 



	  Transcrição                                                                                             	  

	  

	   43	  

Ciências Tecnológicas. Esse crescimento, acho eu, foi bastante controlado, não sem 

problemas, não sem resistências, e foi controlado nos seus efeitos e tem, acho eu - sou 

muito parcial nisso - efeitos globalmente positivos para o funcionamento actual do 

ISCTE. Voltando ao ensino, o que acontece é que durante bastante tempo e com a 

responsabilidade da presidência, eu não pude dar aulas. Eu não tenho uma posição 

muito clara sobre como é que as coisas têm evoluído em termos da procura estudantil. 

Eu, com pena minha, se dissesse alguma coisa diria que não melhorou. Quer dizer, o 

ensino em Portugal tem deficiências evidentes, mais que diagnosticadas e muito antigas, 

o que não significa que não tenha progredido de uma forma, quantitativamente, também 

bastante evidente, mas para dar números evidentes desse handicap, em termos da 

universidade, estamos por metade da média europeia em termos de números (números 

de frequência) e em termos de ensino pré-universitário estamos a um quarto das médias 

europeias, o que é baixíssimo. Mas, isto comparado com aquilo que era nos anos 60, 

caramba, em que já se falava de massificação da universidade, dá para rir. Falar em 

massificação da universidade nos anos 60… Não era massificação nenhuma, e agora é. 

Isto não melhorou a qualidade da formação, não estou a dizer dos estudantes, isso não 

existe, é uma distribuição de Gauss, mas a qualidade da formação não melhorou. Na 

minha opinião não melhorou, isto é discutível. Até porque aquilo que é formação pode 

ter derivas, quer dizer, as competências hoje, por exemplo, em termos de métodos 

quantitativos são bastante superiores ao que eram. Em termos de formação geral, se 

quiserem, cultural, eu acho que não se perdeu. Não admira muito, até porque 

antigamente era uma elite. A gente sabe que a influência dos meios familiares de 

origem… Era apesar de tudo uma elite que ia à universidade, e hoje não. Hoje ainda é 

um pouco, mas é muito menos do que era. Enfim, há um conjunto de factores e 

ultimamente também não têm melhorado as condições de trabalho e portanto, tudo isso 

não é muito positivo.  

MDG - Vamos lançar agora aqui um pouco mais as tuas experiências e vivências. 

Temos aqui um outro ponto a nível das influências, personagens marcantes para a tua 

trajectória académica e pessoal. O que é que tu referirias como personagens que te 

tivessem marcado, um livro, uma obra que para ti foram decisivos?  
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JFA – Bom, há influências que vêm dos contactos directos, chamada exposição de 

primeira mão, contactos do tipo ET (risos) e aí certamente o Sedas Nunes e toda a 

equipa inicial com que trabalhamos, a minha alma gémea… tudo o resto. Agora, se tu 

falas de influências intelectuais exteriores, bom, elas não são da sociologia que se fazia 

em Portugal, são da sociologia que se fazia fora. Os personagens que foram importantes 

na minha formação foram os clássicos, os clássicos dos clássicos. Quer dizer, porque a 

gente teve de ler isso tudo e ainda hoje os desgraçados dos nossos estudantes o fazem, 

mas a gente tinha de os estudar com muito cuidado. Durkheim, Marx, o Weber, essas 

são as influências determinantes na minha formação. Se se quiser do ponto de vista da 

teoria, também obviamente da empiria, mas faz referências aos valores no Weber, no 

Marx é óbvio, com referências às estruturas sociais, em Durkheim é óbvio também, 

implicação metodológica também de grande importância. Depois há… (não estás a 

pedir uma pessoa só, como é óbvio, não há), mas há depois do ponto de vista 

epistemológico… Eu tinha dito que tinha sido importante para nós na nossa formação… 

Eu diria que, sem dúvida nenhuma, o Bourdieu é central. Porquê? Porque nós 

trabalhámos sistematicamente o Bourdieu na nossa formação. Trabalhámos o Bourdieu 

no Le Métier de Sociologue com questões permanentes e com trabalho colectivo, leitura 

colectiva, de debate e de apresentação, etc. E depois a sequência toda dos livros de 

Bourdieu, a Esquisse d’une Théorie de la Pratique, La Distinction, por aí fora, para 

além dos artigos. Eu acho que o essencial da sociologia continua a ser book oriented, 

por muito que custe à grande normalização que nos querem impor no pensamento 

único. Só os artigos é que contam nas revistas não sei o quê… Eu acho que na 

sociologia não é verdade, quer dizer, continua a não ser. Isto não significa nada 

menosprezar os artigos, há artigos de enorme importância, não é a dimensão em si 

própria. Agora, a sociologia tem uma presença significativa dos livros que hoje estão 

tão desvalorizados. Escreves um livro e não te serve para nada. Vão ver o teu currículo e 

um livro, o que é isto? Eu quero saber é o que é que publicou na American Sociological 

Review. Ora bem, publicar na América… É que até os americanos se riem com isto, só 

nós é que não. Um parolismo tradicional…levamos isto a sério. Quer dizer, se a malta 

toda com competência publicar na American Sociological Review, a American 

Sociological Review tinha que publicar um número todos os dias, ou todas as horas… 
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Não faz sentido. Acho que há aqui um efeito de normalização apressada que é 

absolutamente absurda. Estamos a fazer avaliações por leitura óptica; queremos contar 

coisas só, não queremos saber da qualidade em si própria. A qualidade é sempre dada 

indirectamente e eu isto acho uma coisa absolutamente sem pés nem cabeça. Há um 

sociólogo bem conhecido que é o John Ziman e que denunciava isso e situa tudo isto 

nos anos 70, mais uma vez. Os anos de 70, tirando o 25 de Abril, são os anos da 

maldade, não são os anos da bondade. O Thatcherismo contaminou o mundo todo. A 

prazo, contaminou o mundo todo de uma maneira simples: cortou fundos à 

universidade, ponto final, parágrafo. Eu lembro-me de (depois chamem-me à ordem se 

estiver a derivar), mas outra coisa que fiz com carácter sistemático foi avaliação de 

Projectos, e lembro-me de ter tido aqui um craque inglês da avaliação, nós não temos 

em Portugal, ou não tínhamos em Portugal uma cultura da avaliação, agora temos, que 

faz muita falta, mas ele dizia, “Na Grã-Bretanha, no UK, nós que éramos 

investigadores, de repente passámos todos a fazer avaliação, porque era a única forma 

de termos financiamento porque senão a Thatcher não dava”. (risos) Enfim, são 

histórias laterais, eu perdi-me… 

MDG – Relativamente às obras …de referência. 

JFA – Em relação às obras, ora bem, do ponto de vista não apenas substantivo, mas 

também adjectivo, da aprendizagem das epistemologias e dessas componentes, de facto, 

o Bourdieu é absolutamente fundamental. A prevalência de uma epistemologia de 

racionalismo aplicado tem um nome por trás que vocês conhecem, e portanto, de um 

racionalismo construtivista, anti-empirista; a velha ideia que a ciência é estar com o 

ouvido bem à escuta porque a realidade fala por si. A nossa ideia, não era nossa só, mas 

partilhávamos, é que não fala nada, quer dizer, a realidade não fala coisíssima nenhuma, 

ou pode falar e é inaudível, porque a questão é o que é que tu perguntas à realidade, e 

daí o tal celebre primado da teoria. É preciso perguntar. O princípio é a pergunta, quer 

dizer, e aqui é o Gaston Bachelard… 

HB - Aprender a escutar.   
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JFA – Aprender a escutar, depois de fazer a pergunta! O Gaston Bachelard é o homem 

do racionalismo aplicado, homem das ciências duras e bem anterior ao Bourdieu, que 

com o Le Nouvel Esprit Scientifique, uma série de livros que são conhecidos, dá este 

tom que me parece ainda hoje fundamental, repito anti-empirista mas também contra a 

chamada teoria da pós-modernidade. Portanto, este é um ponto de ancoragem forte do 

nosso ponto de vista, e portanto, um cidadão importante, acho eu nas aprendizagens. Há 

depois os outros, o Thomas Kuhn, sim, o que é conhecido. Esses percursos do trabalho 

epistemológico foram de uma grande importância. E depois os modernos, por exemplo, 

eu ainda há pouco tempo escrevi também sobre isso, este homem que foi Presidente da 

Associação Americana de Sociologia há não muito tempo que é o Michael Burawoy, 

que tem trabalhos muito importantes no cruzamento da antropologia com a sociologia, 

mas que tem propostas sobre a necessidade de que a sociologia chegue ao público, para 

simplificar, para fora da academia. É uma proposta interessante. Eu, aliás, tenho eu 

próprio proposto que é tempo daquela tradição Public Understanding of Science, propôr 

também Science understandig of Public. Acho muito importante inverter o termo. Mais 

uma vez, se nós não percebermos os públicos… A sociologia também é dos públicos em 

todos os sentidos, até no sentido cultural da análise da sociologia da cultura.  

HB – Desculpa, nós estamos falando desse benefício, de tanta troca que entre os 

cientistas da Europa é mais comum, pela proximidade que forma uma impressão de que 

é mais fácil do que para quem vem do Brasil, mais distante, e talvez fosse um momento 

bom de você poder nos dizer a sua avaliação sobre este esforço que a gente está fazendo 

de aproximar essas trajectórias de vida dos cientistas sociais dos países de língua 

portuguesa, se faz sentido, se você acha que isso é uma pista interessante. 

JFA – Vamos ver, a resposta é evidentemente que sim. Não tenho sobre isso nenhuma 

dúvida. Mas deixe-me só corrigir uma coisa. Olhe que a Europa não é tão próxima 

como pensa, não é! É claro que há países que são próximos. Se a gente, por exemplo, 

falarmos dos Escandinavos, têm uma tradição conjunta de trabalho. Se a gente passar 

para alguns países do centro da Europa… Já por exemplo, entre os países do sul a 

comunicação não é tão fácil. Nós tivemos durante anos, aqui ao lado, a Espanha, que 

não só é maior que nós, quatro vezes maior, como é o nosso opressor. Eu quando tinha 
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dezesseis anos, a primeira vez que sai do país, fui a Inglaterra. Era ir à Europa e ver 

como é que se passava pela Espanha. Eu estava autorizado, mas para muitos era difícil 

passar pela Espanha. Passavam a pé ou com um passador. Estou a falar de um jovem 

que tinha o privilégio de poder apanhar o comboio e de os paizinhos poderem pagar a 

viagem de ida e volta, não pagavam muito mais, mas fui um precursor dos inter-rails, 

mas chegar à Europa era passar pela Espanha. Era a Espanha franquista, igual a nós. 

Não queríamos aquilo. Agora é que está tudo mudado. Estou a falar desses anos ainda. 

Mesmo hoje ainda a Europa não é tão próxima como se julga. Quer dizer, vista de 

fora… isso é lá na perspectiva do Brasil, vista como pequenina, isto parece tudo muito 

junto, mas não é, não é tão fácil assim. Agora, projectos deste género facilitam muito… 

A comunicação científica não tem medida comum. No meu tempo de universitário, até 

no vosso tempo universitário, nós saíamos, mas não havia estas facilidades que há hoje 

e até o incremento voluntário, estratégico, que os nossos estudantes têm para fazer 

Erasmus no exterior. Quer dizer, o grau de comunicação vai no sentido do que disse, 

mas não é uma situação conquistada e definitiva. Tem ainda muitas dificuldades. As 

diferenças culturais são fortes. As diferenças linguísticas ainda contam. Os novos países 

de Leste estão tão longe de nós e nós deles que a ligação não é nada evidente, tem de ser 

também conquistada e bom, isto dito… É claro, que apesar de tudo há uma coisa que se 

chama Europa e eu tenho insistido nisso e tenho verificado que existe, embora haja este 

cluster de países. Aliás, nós temos encontrado sistematicamente quatro clusters de 

países com a sua identidade própria. Tem a ver com a história e em boa parte dos casos 

tem a ver com a proximidade física, com a comunicação de fronteira, sem prejuízo das 

dificuldades que essa proximidade de fronteira pode também trazer, como eu mostrei 

com a Espanha, mas se formos a falar dos Bálcãs as dificuldades são completamente 

diferentes e muito mais graves. Mas, temos encontrado os Escandinavos, os chamados 

nórdicos, temos encontrado os tais países do centro, temos encontrado os países do sul, 

Portugal, Grécia, Espanha, Itália, França é uma dimensão particular, e finalmente os 

chamados países ex-comunistas, chamados também aqui países de leste, que têm 

diferenças entre eles muito marcadas do ponto de vista religioso. É extraordinária a 

diferença. Há países que têm como a Polónia, que é um exemplo típico, uma 

prevalência de confissões religiosas dominantes muito maciças na sua abrangência e 
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outros que são… como aliás outros países europeus. Se perguntarem se é protestante ou 

católico, começa por ser agnóstico, depois, se é religioso é que se pode ser mais 

católico, mais protestante. Em França, por exemplo, a maioria são não crentes, bom, os 

membros, os cidadãos desses países. Dito isto, e voltando ao princípio, sim senhora, 

apesar disso há uma Europa e há certas convergências e sobretudo, o que eu acho que é 

evidente, é que há certos processos que são, quer ao nível das estruturas sociais, por 

exemplo, da composição classista – o que temos sistematicamente verificado, com 

vários desníveis, mas o sentido da evolução é o mesmo; os processos vão no mesmo 

sentido –, quer do ponto de vista dos valores, pode-se dizer de facto que há uma Europa, 

com estas diferenças todas. Agora, deixe-me voltar a uma coisa que eu gosto sempre de 

dizer por causa deste paralelismo, sobre esta grande uniformização que fez o John 

Ziman. Estamos todos na ciência pós-académica, daqui a algum tempo é só o mercado 

sancionado pelo Estado que diz o que é que nós vamos investigar, como é que é 

subsidiado, quem é bom e quem é que é mau. É o mercado que diz? Bem, então 

condiciona completamente o que é investigável, de facto, e o modo como é investigado. 

Eu sou contra. Acho isso lamentável e acho que devíamos fazer um esforço. O Ziman 

levou isso a sério. Demitiu-se da universidade, achou que se devia ir embora e ficou 

como freelancer até falecer há pouco tempo. Bom, mas uma forma de escapar a essa 

grande normalização é afirmar de forma diferente, o que quer dizer, por exemplo, 

internacionalização. Com internacionalização. Com o que é que estamos de acordo? A 

internacionalização é absolutamente fundamental. Uma das dimensões, mas não a única, 

é o tal complemento comparativo. Uma outra é que o inglês é a língua normal, padrão, 

de comunicação científica. Estamos de acordo eventualmente com estas duas coisas. Há 

uma resistência em relação à segunda, mas estamos de acordo em relação a estas duas. 

Agora, eu já não estou de acordo com esta padronização universal da tal publicação nas 

revistas A e B que alguém na Holanda em conluio com dois cidadãos americanos me 

diz que são as melhores do mundo. Oh pá, mas porquê? Mas por que é que eu não posso 

avaliar a qualidade dos artigos? Mas como é que é possível? A qualidade por si, desde a 

leitura óptica… Os meus colegas inclusivamente na avaliação, já ninguém faz 

avaliação. Era uma coisa que se devia fazer na secretaria. Publicou quantos artigos? 

Três. Em que revistas? 2A. Bestial! Publicou 24 livros: não presta! Isto não tem jeito 
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nenhum. O livro não interessa nada! E como se as ciências fossem todas iguais, como se 

as disciplinas científicas tivessem uma comunicabilidade absoluta. É a mesma coisa 

trabalhar em Física, em sociologia, em antropologia ou em História. É mentira! Não é 

verdade, não pode ser! Eu acho que se devia resistir a isso. Dizia eu – estou a dar uma 

voltinhas, mas é para ir à sua pergunta, que é ver uma maneira diferente do que é que 

quer dizer internacionalização - Internacionalização quer dizer estas coisas: estudos 

comparativos, internacionais, participação em programas de conjunto, designadamente, 

europeus, neste caso, estão mais próximos, com certeza, é participar nas reuniões 

científicas, tendo o tal inglês como língua de referência, é publicar também nas revistas 

internacionais e publicar também em inglês, sem arrogância, sem dizer como alguns 

colegas dizem “Eu já não escrevo nada em português!” Bom, dá-me vontade de chorar 

como se as ciências sociais não deixassem de ter alto impacto a nível nacional e junto de 

outras pessoas que não são todas necessariamente fluentes em inglês. Outra coisa é que 

a internacionalização é também isto que estamos aqui a fazer, basta que tenha cientistas 

sociais brasileiros e portugueses. Por que é que isto não é internacionalização? Por que é 

que não conta como internacionalização? Tem de contar. Bom, nós temos alguma 

tradição. Como sabe, nós estivemos por razões políticas muito fechados a vários níveis. 

Já falámos muito nisso, mas as coisas estão a mudar, e estão a mudar no bom sentido, e 

eu acho que uma das coisas fundamentais era a relação com o Brasil, como é óbvio. 

Durante algum tempo, eu não estou a dizer isto por particular simpatia, até acho que os 

brasileiros eram um bocadinho arrogantes em relação aos portugueses e achavam que 

vir à Europa não era com certeza vir a Portugal, era ir a Paris ou ir a Londres. 

Provavelmente estão a mudar um bocadinho e nós também, isto é, temos de levar a sério 

que a qualidade e a possibilidade de troca científica pode pôr os nossos dois países 

dentro de outros países; os colegas brasileiros e os portugueses, porque não? Há de 

tudo. É como nos outros países: há qualidade boa e má em toda a parte. O que é que nós 

temos feito? Fizemos algumas coisas, nosso mérito próprio. Só para falar aqui do 

ISCTE, a Cátedra em que a Maria das Dores esteve fortemente implicada, a Cátedra 

com a universidade de Campinas que foi subsidiada com a intervenção do Embaixador 

do Brasil, à altura cá, e que foi subsidiada por duas ou três empresas portuguesas, não 

interessa agora quais foram as empresas. Bom, é uma boa iniciativa, até formou a nossa 
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Ministra da Educação. Se ela não tivesse ido ao Brasil certamente não tinha aprendido 

algumas das coisas que está a aplicar no Estado português. Estou a brincar! (risos) Uma 

colega nossa aqui do ISCTE que é agora Ministra da Educação fez parte dessa Cátedra. 

Lá está, uma experiência extremamente interessante, não só da sociologia, das ciências 

sociais, com algum tempo, e vocês têm uma coisa boa que são as Bolsas Sandwich que 

é uma coisa que nós aqui não temos. Permite uma duração média. Mas isso foi uma 

experiência extremamente interessante. Eu achei uma experiência particularmente 

interessante, e sei que o António Firmino da Costa esteve na ANPOCS, já falámos há 

bocadinho, é uma organização de alta qualidade! Muito interessante, não tem todas as 

ciências sociais, tem algumas, tem algumas também dominantes e outras dominadas, 

como é normal acontecer, mas é uma experiência extremamente importante. Já vários 

colegas nossos aqui do ISCTE, e não só, foram, e eu acho que valia a pena incrementar 

esse tipo de coisas, incrementá-las nos dois sentidos. Não temos nada aqui comparado à 

ANPOCS, mas temos tido relações também desse tipo, por exemplo, com o Gilberto 

Velho, muito proveitosas, com a Universidade do Rio de Janeiro, com o… como é que 

se chama? 

AFC – Museu Nacional, Universidade Federal. 

JFA –  O Museu Nacional com publicações conjuntas. Portanto, não estamos no zero. 

Eu próprio tive ocasião no Brasil de assinar protocolos com as universidades e 

instituições, que eu acho que são promissores e estão a dar resultados. Aliás, alguém 

dizia que esta coisa dos protocolos não faz mal nenhum. Esta história dos protocolos 

alguém dizia “quando se chega a 10% de aplicação não hesitem…”, o normal é menos 

de 5%, mas não importa porque as assinaturas são gratuitas ou quase, quer dizer, se 5% 

funcionar, vamos lá trabalhar nesses 5%. Eu sempre tive essa filosofia, agora estou a 

dizer enquanto responsável do ISCTE (risos). Sem nenhuma dúvida, estes projectos são 

de uma enorme importância. O que interessa é desenvolve-los, implementá-los e 

funcionar num quadro, está na moda dizer isso, mas numa internacionalização 

alternativa. 

AFC – Nós temos aqui umas perguntas finais João. O tempo já vai longo, embora 

interessantíssimo e podíamos ficar aqui muitas mais horas, mas para agora ir mais 
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directamente ao fim, duas ou três coisas de ordem geral. Uma, penso que já falaste um 

pouco sobre isso, mas talvez quisesses acrescentar mais alguma coisa, sobre as ciências 

sociais hoje oferecerem um panorama diferente do que já foram, não é? Falaste de 

alguns aspectos até nem particularmente positivos e noutros sim. Enfim, ser cientista 

social hoje como é que se apresenta para todos nós e perante as novas gerações? Querias 

fazer alguma consideração sobre isso? Na actualidade como universo das ciências 

sociais se coloca… 

É uma pergunta difícil. Tem ramificações em diversos ângulos, um deles mais uma vez 

no plano epistemológico e teórico, o que são as ciências sociais, e depois num plano 

prático, de oportunidades de trabalho. Num primeiro plano, eu acho que, fiz uma 

referência de passagem ao Burawoy, mas valia a pena fazer uma observação em relação 

às novas epistemologias, à Helga Nowotny. Ela esteve cá há pouco tempo a convite da 

Gulbenkian e pediram-me até para a presidir à apresentação; é uma socióloga austríaca 

de renome, sem nenhuma dúvida. Ela escreveu várias coisas com dois colegas, há não 

muito tempo. Escreveu o que neste campo é o livro mais importante que é Repensar a 

Ciência, não está traduzido em português, Re-Thinking Science, onde ela propõe o 

chamado Modo dois de produção científica. Modo dois de produção de conhecimento 

científico, para ser muito rápido, tem alguma harmonia, embora não total, com o modo 

dois de ser associado da sociedade, quer dizer, há várias dimensões conhecidas que têm 

a ver com análises do Becker, enfim, e todos os outros recentes, e com alguma harmonia 

com isso, ela diz que a maneira como a ciência vai ser feita e já está a ser feita, é 

radicalmente diferente do que era habitual. Em primeiro lugar tem uma base não 

disciplinar. Ao contrário da ciência que se fazia, que tem uma base disciplinar, esta 

nova ciência, o modo dois é uma base directamente transdisciplinar. Transdisciplinar, 

chama-lhe transgressão… o “trans” apela a que seja preciso transgredir os tais votos 

piedosos da sua disciplinaridade e mais não sei o quê… bom, é à partida 

transdisciplinar. Transdisciplinar não só nos seus participantes, mas nas formulações 

dos problemas desde o início. E uma das coisas que ela diz é que a ciência, e a 

sociologia, tem de ser, não apenas reliable como sempre foi, ou se procurou que fosse, 

mas também socialmente robusta, isto é, tem de ter uma dimensão social, ou social 

positiva, e isto modifica, na opinião dela - há muitos outros a enunciar as características 
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que ela enuncia -, mas modifica as próprias características epistémicas da sociologia. E 

aqui é que vai a minha dificuldade, porque há toda uma tradição recente da 

epistemologia, chamada até Social epistemology, para chamar a atenção para aquilo que, 

sem falsa modéstia, nós já chamamos a atenção há muito tempo. Há uma dimensão 

societal para a análise epistemológica que não pode ser descartada. Não é a mera 

instrumentalidade cientifica fechada que explica a evolução da ciência só. É a 

conjunção desses instrumentos internos, metodológicos, teóricos, da ciência e o seu 

ambiente e a dialética com o seu ambiente, como é óbvio. Bom, mas isso é secundário, 

agora o que ela diz é que cada vez mais a ciência é feita no seu contexto de aplicação. 

Bom, isto também é verdade, é claramente verdade nalguns casos. Se pensarmos na 

sociologia, por exemplo, olha, sociologia do ambiente, porque até do ponto de vista 

político a consulta pública é fundamental e portanto, não só são cientistas de diversas 

proveniências disciplinares, mas o homem comum e a mulher comum, que devem 

participar na ciência. Onde eu tenho alguma dificuldade é quando se transfere para a 

dimensão epistémica a validação, porque nós estamos com certeza de acordo que a 

ciência deve ser socialmente robusta, nós usávamos outra terminologia, mas esta é 

perfeita, não tenho nada contra. Deve ter efeitos sociais positivos, estamos sempre a 

falar isso, mas dizer que a ciência boa é aquela que é publicamente aplaudida? Aí, eu aí 

tenho sérias dificuldades. O “aplausímetro” ser o critério, quer dizer, o povo todo a 

aplaudir ou a assobiar… quer dizer, definir o que é bom para a ciência… eu acho que há 

aqui uma componente demagógica, acho não pode ser, e mais uma vez, se isto fosse 

verdade, pode sempre ser parcialmente verdade, mas se passasse a ser dominante, muito 

mal ia a ciência do meu ponto de vista. Para onde é que ia a chamada ciência 

fundamental, podemos chamar-lhe outra coisa, mas aquela que não tem uma vocação de 

intervenção imediata na realidade, em todos os campos, não apenas no campo das 

ciências sociais? Como é que isso era possível? Desaparecia do mapa. Mais uma vez, a 

lógica das grandes multinacionais do mercado que definiriam o que é investigável. Não, 

não, não estou de acordo com isto. Acho que é preciso algum cuidado a esse nível, e que 

esses desenvolvimentos da epistemologia moderna têm de ser ponderados com algum 

cuidado, sem prejuízo de ser absolutamente indispensável ir adequando a mutação da 

realidade e adequar os nossos instrumentos aos diagnósticos que temos. 
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MDG – Bom, eu creio que nos estamos a aproximar do final João e provavelmente 

neste teu testemunho tão rico nesta trajectória tão importante para a sociologia em 

Portugal, imagino que haja aspectos que não focámos e que tu ainda quererás 

mencionar. É uma oportunidade, esta, de ainda focar algum ponto daquilo que te pareça 

relevante da tua experiência, da tua trajectória, daquilo que tenha a ver com o teu 

percurso e o teu contributo para a sociologia em Portugal. O que é que queres ainda 

mencionar a esse respeito? 

JFA – Isso é um apelo à imodéstia e eu sou um ser modesto, moderado, não ia agora 

salientar coisa nenhuma particular a respeito do meu contributo. Nem saberia, quer 

dizer… O que é que eu ia inventar agora e depois saía mal de certeza… Não, já agora, 

por causa do pessimismo e do optimismo, prolongando um bocadinho o que tu estavas a 

perguntar também, tem a ver com isso, porque é a minha perspectiva sobre os assuntos, 

porque estas ameaças que nós temos, são várias, as crises financeiras são sempre más 

conselheiras, as crises económicas ainda são piores. Nós vivemos em crise permanente. 

O significado do próprio termo crise escapa um bocado já à validade, penso eu, mas o 

que eu julgo do ponto de vista positivo é que é preciso reafirmar a capacidade de 

identificar os problemas. Como dizia o Wittgenstein, se nós identificamos bem 

problemas, estou a dizer dos lugares disciplinares e pluridisciplinares, problemas sociais 

e transformados em problemas sociológicos… Identificar bem os problemas é 

absolutamente fundamental. Acho que há um défice muito forte porque há entre outras 

coisas, aquilo a que o Bourdieu chamava a amnésia da génese, quer dizer, uma boa parte 

das pessoas, não por ignorância, às vezes, mas por má fé, ignoram coisas que já estão 

adquiridas há muito tempo, chamam-lhes outras coisas, inventam um termo e depois 

esse termo serve para abrir todas as fechaduras, quer dizer, não abre coisa nenhuma, 

nem porta nenhuma, ela já estava aberta. Isto é um sacrifício da cumulatividade, que é 

uma condição de crescimento das ciências por definição. Se nós não acrescentamos 

coisas novas em termos de conhecimento, não estamos a fazer nada de particularmente 

útil e se temos um eterno retorno a problemas antigos já eventualmente resolvidos e só 

lhes damos novos termos de moda, claro que não permitem… é uma questão que acho 

essencial é essa. Outra questão é que é preciso ir para terrenos de ninguém, também. 

Quer dizer, os problemas fundamentais são problemas que, alguns têm soluções 



	  Transcrição                                                                                             	  

	  

	   54	  

parciais. A sociedade é a tal coisa, a gente não consegue mandá-la parar e é mais difícil 

analisar do que alguma coisa que tenha uma estabilidade no tempo, mas a verdade é que 

ao progredir nessa análise, mesmo quando as situações já são diferentes, não estamos 

impedidos de retroagir à teoria, por um lado, e aos instrumentos metodológicos, por 

outro, uma capacidade analítica posterior virada para o futuro. Outro problema é definir 

prioridades na investigação. Mais uma vez a tal ciência tipo dois, a certa altura, entrega 

barato as prioridades de investigação à mão invisível. Como sabemos, não é nada 

invisível, mas que é uma mão, é! Não pode ser, não é? Tem de haver uma combinação. 

Por exemplo, pensando nisto em termos nacionais e transnacionais. Nós sempre 

tivemos, e foi um privilégio nosso (olha, um privilégio aristocrático), que é quase 

verdade que cada um de nós podia definir os temas que lhe interessava investigar e de 

um modo, ou de outro, se tivesse alguma qualidade e alguma presença no campo, 

conseguia fazê-lo. Isso é óptimo, mas não pode ser exclusivo. Eu sou a favor de que 

haja prioridades nacionais e sou a favor de que haja prioridades internacionais, agora o 

que eu não quero é que haja uma submissão absoluta a essas prioridades. Tem de haver 

uma combinação sábia entre o que é definido do ponto de vista nacional, ou regional, ou 

transnacional, como prioridade de investigação, e aquilo que a própria comunidade 

científica entende que é uma prioridade. Se estes termos se desequilibram, alguma coisa 

de mal acontece, e ainda muito pior, se estes termos se desequilibram para a primeira 

versão. Entre ameaças e oportunidades é como sempre vivemos. Não há outro modo de 

analisar estas coisas, e portanto, mais uma vez não é uma questão de ser optimista ou 

pessimista. Eu acho que nós estamos numa situação em que, com a perda de autonomia 

das universidades, que me parece evidente em Portugal - julgo que não é só em 

Portugal, mas enfim, falando daquilo que conheço apesar de tudo um bocadinho melhor 

-, com a perda da autonomia das universidades, com a tal grande normalização dos 

percursos académicos e da investigação definidos também quase por uma mão invisível, 

temos sérios riscos. E com a perda obviamente de financiamentos para a pesquisa, 

corremos sérios riscos. Riscos que corre também globalmente aquilo que ainda se 

chama a sociedade civil cada vez que perde autonomia face ao mercado ou face ao 

Estado, parece-me também evidente. É tempo de se ter percebido, como se percebeu já 

há muitos anos, que nem o mercado, nem o Estado podem regular as sociedades só por 
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si. O Estado mostrou que não podia, o mercado sempre mostrou, só para quem não quer 

ver. Portanto, aquilo que se chama, vale o que vale, sociedade civil, isto é, lugares de 

racionalização e de autonomia que tem a ver, por exemplo, mas não só, obviamente, 

com a universidade, se não se afirma, então a situação é completamente desequilibrada 

e eu tenho uma grande expectativa sempre em possibilidade dessa afirmação, que é uma 

condição de sanidade e produtividade, e agora estou a falar no campo científico da 

investigação e do ensino. 

AFC – Muito bem, óptima maneira de acabar esta conversa. Muito obrigado.   

Pausa 

AFC – Uma maneira interessante de a gente fechar este depoimento tão rico que você 

nos deu, era uma volta à sua cidade, à sua primeira socialização como disse o António. 

Onde é que você encontra efeitos ou pelo menos influência daquela experiência, 

daquele lugar, daquela cidade com o seu trajecto intelectual? Se combina ou se não 

combina? Me parece que sim. A gente conversava se essa origem familiar e essa 

trajectória tão rica que você acabou por nos… 

JFA – Essas combinatórias são sempre indirectas, não é? Não inteiramente detectáveis 

em termos de causalidades, de dizer que há uma predestinação para fazer isto ou aquilo. 

Mas eu penso que, por um lado, a referência ao agrário, à dimensão agrária é uma 

constante das famílias portuguesas. Aliás, hoje brinca-se um bocadinho com isso e diz-

se: “Tu não tens terra!” – dizem as pessoas umas para as outras quando são lisboetas. A 

“terra” é essa coisa de referência, às vezes, que nem é directa, já é de antepassados 

familiares. Eu como disse no princípio, tenho “terra”, embora não tenha nascido, ao que 

consta, em Santa Cruz da Trapa, a aldeia que hoje é vila. Mantive sempre, e continuo a 

manter, uma referência importante a esse sítio, e temos casa lá, vou lá sempre, mas 

sobretudo, era o que me estava a perguntar, em termos de primeira socialização, as 

famílias que tinham algum bem-estar económico, normalmente queriam que os filhos 

tivessem um tempo na praia e no campo. O campo ali era evidente, porque tinha uma 

casa ali, por acaso mais do que uma, em Santa Cruz da Trapa, e portanto, eu ia lá nas 

férias desde muito pequenino. Nunca vivi no campo, como já disse, era Porto ou Lisboa, 
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mas ia lá desde muito pequenino e tenho, como cada um de nós tem as recordações 

muito vivas da juventude, dos cheiros, dos bichos, das plantas e evidentemente que isso 

não é… eu não sou completamente ignorante, embora seja quase em matéria de 

agricultura, isto é, também facilita em termos de trabalho de campo alguma conversa 

com os agricultores, com os rendeiros, ou seja, embora não sendo especialista, não é um 

mundo que me seja completamente alheio, isso conta. Depois o ambiente intelectual era 

um ambiente interessante desde sempre. Eu era e ainda sou, um rapaz tímido, mas 

gostava muito de ouvir os adultos, gostava de estar com as pessoas e ouvi-las… e como 

o que ouvia era estimulante, muitas vezes, estimulante, dados os contactos dos meus 

pais, sobretudo com gente da literatura, escritores…e mais tarde em dimensões também 

políticas, mas sobretudo em termos culturais e intelectuais, eu acho que houve aí uma 

aprendizagem quase de leite. É o tal privilégio das elites, vale o que vale, pôr-me numa 

elite, mas enfim, em relação à sociedade portuguesa do tempo, é evidente que os meus 

pais pertenciam a uma elite, em particular, a uma elite intelectual e com um mínimo de 

bem-estar económico que permitia não haver excessos de restrições. Depois eu fui um 

filho único. Como se diz, costuma conduzir ao pior, mas no caso concreto, eu tive uma 

vantagem, é que na fase do Porto, na fase da infância, nós vivemos por um tempo com 

uns tios nossos que tinham uma casa enorme, e como era provisória a situação da minha 

mãe em termos de ensino no Liceu, nós vivemos lá. Portanto, eu tive uma socialização 

também de contacto e de partilha com uma data de miúdos que eram meus primos e que 

funcionavam na prática como irmãos. Talvez eu não tenha, tenho alguns certamente, 

mas talvez não tenha todos os vícios que é costume atribuir, e com alguma razão, aos 

filhos únicos. Depois os meus pais eram muito liberais, não era costume. Hoje será uma 

banalidade, mas não era habitual deixar ir um filho único que, embora de forma não 

visível, era ultra-protegido pelos pais - eu aos catorze anos já tinha a chave de casa, já 

conduzia aos dezessete, aliás, antes de se poder conduzir, já conduzia carro- mas 

sobretudo deixarem ir um miúdo de dezesseis anos sozinho para o estrangeiro. Hoje 

será banal, na altura não era. Não tenho dúvida nenhuma, muito menos um filho único. 

Ora, isso deu-me obviamente também oportunidade de ter um contacto relativamente 

precoce com outras culturas, com outras pessoas, com gente de outras proveniências 

nacionais e também culturais que eu julgo que tiveram alguma influência no meu 
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percurso. Depois, uma ética de trabalho, porque de facto, também os meus pais, aquela 

referência de passagem às passadas aristocracia, não tinha nenhum significado nem 

cultural, nem económico, o económico até seria o mais importante, mas não havia, essa, 

essa… eu acho que a minha mãe em particular me transmitiu a ideia de que a única 

aristocracia que contava era a aristocracia do espírito e do trabalho. Portanto, eu só mais 

tarde é que vim a perceber, até há o tal livro publicado das origens…em que eu próprio 

estou, dos tais Braganças, da família de Dinastia de Bragança, só mais tarde é que vim a 

perceber, porque lá em casa ninguém ligava nada para isso e portanto eu também não e 

continuo a não ligar, só por curiosidade eu usei esse livro, depois foi necessário para o 

próprio estudo de Fonte Arcada, porque uma parte das referências lá, não da minha 

própria família, mas de outras, tinham a ver com gente que eram notáveis locais. 

Portanto, esta ideia para mim foi muito clara, as pessoas trabalham porque se não 

trabalham, alguém trabalha por elas, o trabalho é uma coisa que tem que ser dignificada, 

e há uma coisa que se pode chamar aristocracia do espírito, as pessoas podem e devem 

afirmar-se pela sua curiosidade, pelo interesse pelas coisas do mundo. Isto são tudo 

conjecturas… 

HB - Por exemplo, o seu primeiro livro. Foi vivido pelos seus pais como …viram? 

JFA – Viram, viram os dois, sim. A minha mãe faleceu há não muito tempo, com 

noventa e tal anos. Ela era bastante mais nova que o meu pai. O meu pai, como eu disse, 

casou-se tardiamente. Não, não, o livro, o livro o meu pai não viu. O que ainda assistiu 

foi à minha entrada para o percurso académico, mas o livro não, infelizmente para ele, 

para mim, e para toda a gente que gostava dele faleceu nas vésperas mesmo de Abril, 

em 73, como 83 anos, o meu pai tinha nascido no século passado, como disse já 

bastante mais velho que a minha mãe. A minha mãe faleceu no ano 2000 e sim, esteve 

mais que tempo, esteve várias vezes aqui no ISCTE até a acompanhar amigos e ver os 

actos académicos, não só o meu, mas de outros. Sim, mas manteve-se até ao fim com 

uma grande vivacidade de espírito e com uma grande capacidade. Não me fica muito 

bem, mas realmente era uma pessoa excepcional, absolutamente excepcional, e não 

tenho grandes dúvidas que teve influência obviamente na minha formação. Todas as 

mães têm e os pais, quer dizer, mais que o meu pai, porque o convívio com o meu pai 
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foi mais curto, foi mais curto. Pronto, e depois o prolongamento numa situação em que 

eu não estava numa dimensão competitiva, o que hoje é praticamente impossível 

acontecer hoje com os nossos jovens colegas, praticamente impossível, porque é essa a 

lei do tempo, prolongou esta …eu estou sempre a chamar aristocrático, entendam em 

que sentido o quero dizer, uma certa distensão em relação às coisas, uma certa 

distensão…não, não é preciso ser melhor que o outro, nem faz sentido, é preciso fazer 

bem as coisas que faz. Os meus pais nunca me disseram, pá, tens de tirar umas notas 

não sei o quê, tens de ser melhor, ou sugerir sequer isso, não! Tens de trabalhar bem, 

tens de fazer bem as coisas que tens a fazer, e pronto, eu sempre segui essa regra.  

MDG – Há pouco referias os amigos de família e algum ambiente intelectual a nível de 

escritores. Falaste do Aquilino Ribeiro, sentes que ele influenciou também a tua 

maneira de estar? 

JFA – A mim?... Eu era muito jovem nessa altura. O Aquilino era amigo dos meus pais. 

O Aquilino numa certa altura, o meu pai… nós vivíamos no Bairro de S. Miguel aqui 

em Lisboa e o meu pai conseguiu uma casa, um andar para o Aquilino e para a viúva. A 

viúva do Aquilino Ribeiro era uma senhora excelente, que tinha a tradição de…filha de 

um Presidente da República Português era uma senhora excelente, muito tímida. As 

minhas filhas aproveitaram também desse contacto. Agora, com o Aquilino era o 

ambiente global, quer dizer, um outro, por exemplo, era mais tarde o Manuel da 

Fonseca para veres diferenças significativas de…até geográfico, um Beirão, outro 

Alentejano, mas ambos escritores proeminentes. Portanto, havia um bem cultural e eu 

ouvia as pessoas, e gostava de estar com os adultos, ainda gosto, claro, mas agora não 

espanto (risos). O ambiente cultural é fundamental, não é comigo, é com praticamente 

toda a gente que, que nasce e cresce numa casa cheia de livros. Por exemplo, as minhas 

primeiras leituras dos catorze anos eram autores brasileiros quase todos, o Jorge 

Amado, Graciliano Ramos…nós tínhamos um sector da família no Brasil, a minha avó 

materna era brasileira, mas brasileira de importação portuguesa, foi educada no Brasil e 

depois veio e casou com o meu avô, o tal que era formado em direito e nunca perdeu 

completamente o sotaque brasileiro. Depois nós recebíamos coisas, revistas do Brasil, 
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como é que se chama? O Cruzeiro. Quando eu era muito miúdo, estas influências 

transatlânticas também são … 

HB – Você tem duas filhas? 

JFA – Tenho duas filhas.  

HB – E elas seguiram carreira académica? 

JFA – Olha, uma está a acabar o Doutoramento e a outra está a fazer um pós-

doutoramento. A que está a fazer o doutoramento está a fazer em Saúde Pública, 

Ciências da Saúde, melhor dizendo, e a que está a fazer o pós-doutoramento, fez o 

doutoramento aqui, essa aqui em sociologia, mas a formação de base é antropologia. 

Está em Espanha, está em Espanha no pós-doutoramento. 

HB – Filhas completamente contemporâneas.  

(Risos) Muito mais do que eu! 

MDG – Obrigada.  

	  


