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António Firmino da Costa – Maria de Lurdes, muito obrigado por te podermos 
ouvir sobre a tua história de vida. E podemos começar pelo princípio, onde 
nasceste, família, de início, os primeiros estudos, querias falar-nos um pouco sobre 
isso? 
 
Maria de Lourdes dos Santos – Portanto nasci em 1935, provecta idade já, portanto… 
nasci em Lisboa… alguma coisa talvez sobre pai e mãe, não? 
 
A.F.C. – Claro. 
 
M.L.S.– Pai republicano anti-clerical, mãe moderadamente católica e moderadamente 
salazarista; pai anti-institucionalista, não esquecer que… eles nascem ainda na 
monarquia, já a caminho para passar para a república e depois apanham todo aquele 
conflito até ao salazarismo que eu apanho quando nasci e que aliás estava no apogeu, 
não é? E eles ainda apanham também o 25 de abril. Portanto tiveram várias alterações 
ao longo da vida. Por isso: pai republicano, anti-clerical, anti-salazarista, gerente 
bancário a contra gosto porque ele gostaria de ter ido para belas-artes, coisa que o meu 
avô achou que era uma carreira de fome e então nem pensar. Tinha-se criado naquela 
altura um instituto comercial e ele foi tirar uma coisa qualquer que seria uma espécie de 
curso de gestão hoje e não é? Pronto e foi portanto… 
 
A.F.C. – Contrariado… 
 
M.L.S. – E foi fazendo os seus desenhinhos, as suas pinturas… em termos amadores. 
Mãe dona de casa, como era hábito naquela… naquela geração com … com algumas ... 
algum ressentimento de não ter conseguido estudar mais porque o meu avô materno 
morre naquela altura das revoluções e levantamentos, não propriamente atingido a tiro 
mas de uma insolação de estar numa parada debaixo de sol horas à espera de uma 
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personalidade qualquer e a partir daí adoeceu e morreu e portanto a minha mãe e a 
minha avó tiveram uma mobilidade social descendente e ela não pode continuar no 
colégio como teria gostado. Pronto. Eu fiz a primária, o ensino primário em escola 
oficial, por causa do meu pai, que fez questão da menina vai para a escola oficial, 
depois a escola oficial acho que era mesmo, e má então a minha mãe conseguiu vingar-
se e meter-me no colégio e fui para o colégio e no colégio continuei até ao fim do 
secundário. Não sei se vale a pena dizer mais alguma coisa nesta fase de criança… 
ensino secundário claro, o que é que vou fazer… 
 
A.F.C. – O que é ias fazer, não é?  
 
M.L.S. – Ainda estávamos há bocado a rir sobre isso porque eu acho que… pelo menos 
no meu caso e eu penso que acontece muito entre os 17, 18 anos, a leviandade com que 
se escolhe depois o curso que vai marcar tanto a vida futura, não é? E eu lembro-me que 
inicialmente tinha uma vaga ideia de ir para biologia… e isto é muito marcado pelos 
professores, não é? Tinha uma professora de ciência naturais que eu achava excelente e 
que me interessou imenso, por outro lado soube que tinha que fazer cadeiras de 
matemática se fosse para biologia e tinha um ódio visceral à professora de matemática, 
daquelas que dão aulas aos gritos e bater ponteiro no chão, era uma coisa sinistra e 
aquela aversão passou para a matemática e não ficou só na professora não é? Foi, foi 
pena. Portanto, afinal, biologia nada, não é? E então depois havia duas colegas que eram 
assim mais chegadas, éramos as três muito amigas que não sei porquê, resolveram ir 
para filologia germânica, para a faculdade de letras e eu dei comigo a dizer aos meus 
pais que… claro o meu pai disse logo: a menina é que escolhe e não somos nós e…dei 
comigo a dizer em casa que queria ir para a faculdade de letras para filologia germânica 
e lá fui, pronto. Pronto, fiz filologia germânica, aquilo… 
 
A.F.C. – Como era o clima na faculdade na altura, na faculdade de letras? 
 
M.L.S. – Eu ainda fiz na velhíssima faculdade onde chovia, as escadas pareciam 
cascatas… a chuva caía de degraus em degraus, volta não volta havia derrubamentos de 
tectos, era um convento, lindíssimo de resto mas completamente degradado. Ainda fiz aí 
a minha licenciatura, logo a seguir é que abriu a faculdade de letras na reitoria da 
universidade. E como é que aquilo era? Eu acho curioso que ainda hoje se fale… 
algumas pessoas falem do ensino passado como qualquer coisa que se perdeu… ainda 
bem que se perdeu! Porque da minha experiência realmente era um ensino péssimo. 
Tínhamos, vamos lá no balanço dos professores guardo memória de 2, 3 bons 
professores… de resto era uma coisa verdadeiramente vergonhosa, não é? Achei o 
ensino de uma maneira geral bastante fraco. 
 
Já agora Maria de Lurdes… 
 
M.L.S. – Diz, diz… 
 
Maria das Dores Guerreiro – Um pouco para ficarmos com uma memória 
sistemática desta trajectória, ainda no ensino secundário… onde é que 
frequentaste o ensino secundário? Em que escola, liceu? 
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M.L.S. – Ah! Em dois colégios, portanto primeiro estive num colégio… Por quaisquer 
razões os meus pais também não acharam que era assim grande coisa e depois passei 
para outro no 2º ano do secundário e fiz até ao 7º, que era nessa altura, fiz até ao 7º ano 
nesse mesmo colégio que qualquer um dos dois já não existe hoje, não é? O [inaudível] 
francês e depois o outro era o Gil Vicente, que já desapareceram os dois.. 
 
M.D.G. – E estavas a falar então dessa experiência universitária. 
 
M.L.S. – Sim pois… 
 
A.F.C. – De má qualidade… 
 
M.L.S. – De má qualidade portanto em termos de ensino de algumas coisas que 
começavam a irromper que eram engraçadas, aliás… a minha politização por assim 
dizer é muito tardia. Eu lembro-me de atravessar os primeiros anos da faculdade 
bastante…claro detestava o Salazar, detestava os conservadorismos, a rigidez dos 
costumes e essas coisas todas. Mas era muito pouco participante em coisas mais ou 
menos clandestinas, políticas, foi mesmo já no fim da faculdade que eu começo a ficar 
atenta a esses movimentos e isso de facto teve muito a ver com contactos na faculdade 
de letras. 
 
M.D.G. – Que idade tinhas nessa altura? 
 
M.L.S. – Tinha… comecei portanto com 17, 18 anos aliás, já tinha 18 e aquilo são 5 
anos, eram 5 anos portanto…  
 
A.F.C. – 21, 22. 
 
Helena Bomeny – Mas não havia um movimento de mobilização ou você não 
participava? 
 
M.L.S. – Havia muito pouco, havia muito pouco. Nós estávamos ainda no salazarismo, 
não é? Portanto esse tipo de coisas eram muito clandestinas sempre e exigia de facto já 
um empenho e uma mobilização muito decidida e, portanto, só com contactos com 
colegas… curiosamente mais com gente de história e filosofia do que propriamente de 
letras. E comecei, como dizia, a ficar mais atenta e num sentido mais politizado, depois 
com mais participação. 
 
Karina Kuschnir – Professora, uma pequena interrupção em relação aos seus 
óculos estarem a… bater na mesa… faz um pouco de interferência no som… 
 
M.L.S. – Ai desculpem! Claro, claro. 
 
K.K. – Esse pequeno barulho, como o microfone está muito perto, ele ressoa  
Posso fazer uma pergunta ainda sobre a Licenciatura? Eu posso fazer uma 
pergunta, antes da licenciatura? Eu estava para fazer… Embora a senhora tenha 
dito que biologia era uma opção e a matemática desencorajou, mas por outro lado 
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a licenciatura de letras é mais voltada para um público feminino e na sua própria 
biografia tem esse tema, das mulheres na sociedade. Como de alguma forma isso 
influenciou na sua decisão? Como era esse ambiente em termos de… de género na 
escolha? 
 
M.L.S. – Pois, pois eu creio que deve ter tido alguma influência, provavelmente não 
eram escolhas que tivessem tanta visibilidade não é? Agora não tenho qualquer 
memória de que por exemplo pensasse ai este curso é muito pouco para mulheres, isso 
não me ocorre. Que tivesse a escolha na altura conscientemente sido orientada nesse 
sentido. Agora é provável que até nem tenha ocorrido determinado tipo de cursos que 
não era nada hábito as mulheres frequentarem mas não porque deliberadamente 
pensasse nisso. 
 
H.B. – Havia rapazes? 
 
M.L.S. – Afinal ainda tinha tido o secundário só com raparigas…Na universidade claro. 
 
E no curso que fizeste havia rapazes também? 
 
M.L.S. – Sim, sim. Mais raparigas, claro. As letras eram marcadas por mais raparigas e 
eram muito marcadas também pela classe, havia um grupo de meninas das grandes 
famílias que iam fazer letras, não é?  
 
Era muito visível, não é? 
 
M.L.S. – Era, era, era muito visível. Meninas que tinham vindo do ramalhão que era 
uma escola religiosa para as grandes famílias e, e estavam lá em peso, em letras. 
 
Qual é que era a trajectória de profissionalização de quem ingressasse em letras 
nessa altura, Maria de Lurdes? 
 
M.L.S. – Pois, era muito precária…. Foi de facto uma coisa que depois terá também 
pesado na minha mudança de rumo, não é? Porque o que é que se podia fazer? Dar aulas 
e cheguei a dar, portanto dei inglês no secundário, fazer traduções, não vejo muito mais 
que tivesse sido possível com aquele curso naquela altura, realmente. 
 
M.D.G – Uma trajectória feminina nesta época, a Karina já colocava essa questão, 
eventualmente seria muito diferente daquilo que hoje encaramos como podendo 
ser essa trajectória e eventualmente também nessa época temos aspectos da nossa 
sociedade que demarcam aquilo que eram os rumos de um percurso feminino ou 
de um percurso masculino. Talvez possas aí falar um pouco da tua vida e dizer-nos 
como é que nessa época as coisas se passavam e eventualmente ingressando 
também naquilo que são aspectos da vida pessoal que podem dar a perceber o que 
foi depois o teu percurso. 
 
M.L.S. – Pois, é claro que era muito diferente para as mulheres claro, mas também para 
os homens sobretudo em termos da previsibilidade existente na altura para os homens 
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não é? Ou seja, se eram famílias que podiam acompanhar, enfim, os estudos no ensino 
superior estava previsto, e era assim. Fazia-se o curso, arranjava-se um emprego e 
casava-se, isto estava tudo previsto. E para as raparigas, que começavam nalguns casos, 
e realmente lá está, tive a sorte de ter o tal pai republicano, que os republicanos não 
eram muito feministas mas enfim, apesar de tudo, ele já era um republicano um bocado 
avançado e fazia sempre questão de achar que uma rapariga deve seguir uma carreira e 
ter uma profissão e já havia realmente casos em que se procurava, até mesmo sei lá, já 
havia mulheres que iam para engenharia que era um curso… a propósito da pergunta de 
há bocado, que era um curso de facto pouco feminizado, claro, mas eu acho que é de 
facto uma fase de transição, não é? Começa a haver alguma abertura, sobretudo, para 
aqueles que gostavam daquele caldo político das esquerdas não é? Mesmo que 
indefinido acho que isso já contava… desculpa tu tinhas-me dito?  
 
M.D.G – Para ver quais eram as diferenças e o que é que era o destino previsível 
de rapazes e raparigas. Já agora podes falar de alguns episódios da tua vida 
pessoal para colmatar essa situação, tu disseste que saíste da tua trajectória 
universitária... ainda não eras casada e que tinhas aí alguns contactos no final da… 
desse período que [inaudível]... 
 
M.L.S. – Sim, talvez valha a pena falar um pouco também porque acho que isso 
também é importante, não são só os pais, mas o cônjuge, não é? Portanto o amigo com 
quem eu depois vou casar, o meu ex-marido, pai do meu filho, fazia engenharia, e era 
uma das pessoas que estava na luta política e isso teve influência sobre a minha 
participação crescente nessa luta e… e lembro-me que ele tinha feito engenharia e 
depois tinha tido a oportunidade com uma bolsa Rockefeller [Fundação Rockefeller] de 
ir para (inaudível) onde havia um instituto (inaudível) que era uma espécie de um curso 
de como o próprio nome dizia. De gestão de “affairs” [inaudível], não é? E eu fui com 
ele, portanto tínhamos passado aí uns dois anos de terminar o curso casámos e depois 
passado mais algum tempo ele teve essa oportunidade desta bolsa, eu fui e aparece aí 
um workshop… 
 
H.B. – Como é o nome dele, professora? 
 
M.L.S. – Mário Cardoso dos Santos. 
  
C.C. – Aparece aí um… 
 
M.L.S. – Aparece aí um curso de documentalista, pronto e foi também uma abertura 
interessante, conhecer pessoas muito diferentes e bom, para quem não sabe o que era o 
Portugal nessa altura nós íamos a França e era quase uma indigestão que depois 
tínhamos que esconder muito bem os livros porque na volta de viagem havia sempre o 
risco de a PIDE ir fazer as suas inspecções, a PIDE era a polícia, haver as suas 
inspecções, descobrir livros e que era complicado, ficávamos lá com os nomes, aquelas 
coisas e realmente ir a França era um estímulo enorme em termos culturais e políticos e 
depois quando regressamos, passado algum tempo, a tal mudança de rumo que eu falava 
aqui pois… o que é que acontece? Acontece que um dos nossos melhores amigos, 
professor Adérito Sedas Nunes, que é o primeiro sociólogo português estava muito 
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entusiasmado para desenvolver um grupo dos quais fazia parte, precisamente o Mário 
Cardoso dos Santos, que tinham fundado uma revista, análise social, e o Adérito Sedas 
Nunes queria levar aquilo um pouco mais longe e conseguiu criar, em 1966, conseguiu 
criar um Gabinete de Investigações Sociais, conhecido por GIS E convidou-me… havia 
uma série de gente do ciclo de amigos, que era mesmo assim, que ele estava a convidar, 
inclusive a mulher dele, Maria da Costa, uma escritora, também iria, perguntou-me se 
eu estava interessada, e lá fui eu para o grupo de bolseiros da [Fundação Caloust] 
Gulbenkian, e começamos a trabalhar no duro, porque realmente de ciências sociais eu 
não sabia coisíssima nenhuma, não é? Portanto organizaram-se, era muito difícil, 
naquela altura, para mim que tinha um miúdo pequeno e para mais algumas pessoas que 
lá estavam ir embora, fazer um curso para França, que era onde normalmente se iria não 
é? Mas o Sedas Nunes conseguiu convidar vários sociólogos franceses, lembro-me do 
Touraine, etc. que vieram fazer o que chamamos de workshops cá. Então esse grupo de 
sociólogos, que era um grupo pequeno, de sociólogos não, serão depois sociólogos, 
membros do GIS, no seu início, teve que trabalhar muito duramente e ao mesmo tempo 
havia já uma grande agitação estudantil e no ISCEF, no instituto superior de ciências 
económicas e financeiras há um movimento que se intensifica, até porque é morto um 
dos estudantes, pela polícia e aquilo deu um grande barulho e, e há uma tentativa de 
serenar os estudantes fazendo uma reforma do ensino no ISCEF. Reforma essa que, por 
pressão dos estudantes e isso foi também aproveitado pelo Adérito Sedas Nunes, se 
criam cadeiras de iniciação às ciências sociais. Atenção, não se pode falar de sociologia, 
sociologia era conotada com marxismo, ideias subversivas, não se queria isso de 
maneira nenhuma na universidade, nem pensar, de modo que ainda me lembro de 
estarmos a fazer os programas de uma das cadeiras que se chamava muito ingenuamente 
introdução às ciências sociais, metodologia das ciências sociais e estávamos sempre 
muito cuidadosamente a fazer os programas para que não aparecer nada que fizesse 
depois chumbar as cadeiras e não puderem ser criadas. E lembro-me também de outra 
coisa curiosa que era dar as aulas sabendo que estavam, eram dois sempre, estavam dois 
pide’s a ver o que é que nós dizíamos.  
 
K.K. – Eram dois...? 
 
M.L.S. – Dois agentes da polícia política, então era muito curioso porque eles estavam 
a acompanhar aquilo, não entendendo nada daquilo, e se porventura se falava em Marx 
imediatamente nos apontavam... de modo que lembro-me disso, que era completamente 
caricato, não deixando de ser um tanto inquietante claro, pronto porque nessa altura era 
tudo muito complicado, havia colegas que estavam presos, tentativas de suicídio dentro 
da prisão para não denunciar os amigos, tudo muito complicado, havia malas com 
propaganda clandestina debaixo das nossas camas lá em casa, era tudo assim um bocado 
confuso. Mas estava eu a dizer isto por causa da mudança de rumos… E então, ao 
mesmo tempo que nos estávamos a preparar tivemos que ir dar aulas, as tais aulas de 
ciências sociais, digamos que fomos ao mesmo tempo alunos e professores, foi muito 
pesado, era realmente… fazíamos o trabalho em equipa, preparávamos os textos, 
discutíamos os textos, preparávamos os cadernos para os alunos, a bibliografia, pronto, 
portanto foi um, dois anos, muito intensos de trabalho mas que eu me lembro com muito 
entusiasmo.  
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C.C. – Professora, quem eram os seus colegas na época? 
 
M.L.S. – Sim, era o João Ferreira de Almeida, que eu acho que vocês já entrevistaram, 
Afonso de Barros, esse já morreu, mais gente…. O Madureira Pinto, que também acho 
que já entrevistaram, o Correia, que ainda está no ICS (Instituto de Ciências Sociais), 
mais gente…. 
 
A.F.C. – Portanto era um grupo…. 
 
M.L.S. – Era um grupo pequeno, éramos para aí 6, 7. Pois, mais ou menos, depois a 
pouco e pouco foi-se juntado mais gente. 
 
M.D.G. – Eras a única mulher desse grupo… 
 
M.L.S. – Era a única mulher desse grupo, exactamente. 
 
A.F.C. – O Sedas Nunes era o coordenador… 
 
M.L.S. – Era o coordenador, exactamente e de facto foi um grande estímulo para nós, 
exigência de rigor, com um acompanhamento intenso que fez a toda a preparação de 
toda aquela, de todas aquelas cadeiras e, e a certa altura há o 25 de Abril! 
 
A.F.C. – Pois, claro. 
 
M.L.S. – Não sei se querem que eu diga alguma coisa mais antes do 25 de abril? 
 
A.F.C. – Só uma pequena curiosidade… Às tantas dedicas-te a lançar toda a área 
da sociologia da cultura, não é? Isso já vem de antes do 25 de abril ou é depois? 
 
M.L.S. – Não, não. 
 
C.C. – Então vamos ouvir isso do 25 de abril (risos) 
 
H.B. – Eu tinha uma pergunta que eu também imaginei que era isso mas… A 
senhora vem de letras, depois passa por jornalismo e tem que dar um curso de 
introdução de ciências sociais. Como era esse curso?  
 
C.C. – Aliás, a senhora não falou, Jornalismo foi um curso que a senhora fez na 
Inglaterra, antes da França? 
 
M.L.S. – Foi uma coisa que eu fiz mais por… um hobby quase, não é? Porque nunca fiz 
sequer qualquer tentativa de seguir a carreira jornalística. Foi aquela coisa que lembro-
me que era na politécnica de Londres, conhecia não sei quem lá, vi os cursos que havia, 
e havia um de 5, 6 meses que era o tempo que eu ia estar lá, e resolvi inscrever-me e fiz 
aquele curso. Sobretudo foi muito interessante, já agora é curioso talvez dizer isto, foi 
muito interessante porque havia imensa gente das Áfricas, da commonwealth, não é? E 
foi-me possível contactar com essas pessoas o que inicialmente não foi nada fácil 
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porque era portuguesa, portanto era daquele país colonialista, imperialista, etc. etc. 
fascista mas depois acabei por criar uma boa relação com alguns deles e foi muito 
interessante porque muita dessa gente também tinha estado ou ainda estava em 
movimentos de luta política e foi, foi curioso esse contacto. Agora de facto o curso é 
que não foi lá grande coisa…  
 
 
H.B. – É, porque tem o curso de introdução às ciências sociais, então havia um 
ambiente, entre os bolseiros, não é? De pessoas com essa sensibilidade, mas a 
senhora vem de letras e os alunos pressionavam por um curso nessa área e então 
em que é que consistiam os cursos? Porque ainda não era uma sociologia… 
 
M.L.S. – Ainda não era uma sociologia… 
 
H.B. – O que é que era? 
 
M.L.S. – Eu lembro-me as nossas leituras nessa altura o que é que eram? Eram os 
clássicos, (inaudível) Marx, Weber, Durkheim e eu lia a sério… e lembro-me aliás que 
já havia, exacto, já havia nessa altura o livro Lire le Capital do [Louis] Althusser 
[Étienne] Balibar e eu já não sei o que é que me foi mais difícil, se foi ler o capital ou  
se foi ler o Althusser e o Balibar! [risos] Foi de facto muito duro. E depois líamos, 
apesar disso, era uma coisa espantosa porque líamos os clássicos não é, líamos o 
Althusser e o Balibar, líamos o [Pierre] Bordieu, o famoso Le Métier de Sociologue e 
outros metodólogos e epistemólogos, eu lembro-me do [Raymond] Boudon e depois 
líamos os divulgadores, os manuais de sociologia, o Peter Berger que aliás tinha um 
livro muito interessante, portanto eram leituras desse género que fazíamos 
intensivamente. 
 
H.B. – E faziam em grupo? 
 
M.L.S. – Era esse grupo de bolseiros, sim que fazia essa preparação e já não consigo 
recordar para vos dizer, confesso que nem encontrei, onde é que terei isso, os programas 
dessas cadeiras, não, eu não consigo lembrar-me, não é? Devia ser muito nesta via, 
lembro-me que havia uma preocupação interessante que era mostrar que as ciências 
sociais eram ciências, isso era uma preocupação. E mostrar que a verdade era uma coisa 
para não se ver como absoluta, não é? E isso era uma novidade para alunos sobretudo 
num instituto que era o instituto de económicas e financeiras, não é?  
 
M.D.G. – Como é que era esse ambiente? Como é que os alunos acolhiam? 
 
M.L.S. – Não me posso queixar porque realmente tive sempre um óptimo contacto com 
os alunos, tive sempre essa sorte mas acho que nunca foi tão bom, não se esqueçam que 
eram cadeiras que tinham sido… aparecido por pressão dos alunos. Os alunos sabiam 
que estavam ali os pide’s e apesar disso nós ousávamos dizer determinadas coisas que 
não eram propriamente aceitáveis por essa polícia donde… andávamos ao colo, 
mimados e… foi muito agradável, foi. 
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M.D.G. – Há alunos dessa época de que te recordes? Nomes que tenham, depois 
singrado, digamos… 
 
M.L.S. – Já lá vão quase 50 anos…. Provavelmente alguns deles… eu acho que alguns 
deles passaram para o ISCTE (Instituto Superior de Ciências do Trabalho e da 
Empresa), que depois a sociologia entra no ISCTE, também pela mão do Adérito Sedas 
Nunes e lá vimos nós para o ISCTE. 
 
A.F.C. – Isso ainda antes do 25 de abril? 
 
M.L.S. – Foi por essa altura… mesmo já para aí em fins de 73. Eu tenho ideia que 
passo para o ISCTE nessa altura. Não sei de colegas, outros, que passaram antes, porque 
a certa altura achou-se que o ISCTE podia ser mais um lugar para ter futuro o 
desenvolvimento da sociologia quando podermos chamar assim, não é? Do que o 
próprio ISCEF, de modo que eu tenho uma vaga ideia, não sei concretizar que pessoas é 
que fizeram isso, não é? Isso não consigo, mas que alguns que estavam no ISCEF 
vieram para o ISCTE que tinha licenciaturas mais modernas, mais apetecíveis e vieram 
para aí e passado pouco tempo e então já estamos logo a seguir ao 25 de abril, em que a 
sociologia já pode ser denominada como tal, não é? 
 
M.D.G. – O GIS continuou [inaudível]?  
 
M.L.S. – O GIS continuou, porque o GIS só consegue sair da sua precária situação, que 
era sempre um problema, vamos ter dinheiro para conseguir continuar ou não vamos, 
não é? Porque era um grupo de bolseiros, não era mais do que isso, a análise social 
continuava a publicar-se, havia uns apoios, tudo muito precário e é em 82, portanto 
ainda passaram uns anos depois do 25 de Abril, até que se conseguisse que o GIS se 
institucionalizasse e passasse a ser o instituto de ciências sociais, o ICS, onde eu depois 
vou fazer a carreira de investigação, surge a possibilidade de fazer uma cadeira de 
investigação portanto, a partir daí, exactamente. De modo que estamos já pós-25 de 
Abril, não é?  
 
A.F.C. – O 25 de abril claro, mudou muitas coisas e tu fizeste uma pesquisa, 
publicaste sobre lutas sociais nas empresas? 
 
M.L.S. – É verdade, tinha que ser, não é? [risos] Lutas sociais nas empresas, nunca 
mais trabalhei sobre isso, realmente não, era uma equipa, éramos três ou quatro, já não 
me lembro, era a Fátima Patriarca, eu, não me lembro do terceiro, não me lembro 
mesmo… não fui fazer o trabalho de casa, não sei quem é… 
 
A.F.C. – Está sempre no currículo. 
 
M.L.S. – Ah pois é, deve estar aí . 
 
A.F.C. – Não, não te preocupes. 
 
M.L.S. – Naturalmente está aí em colaboração e não está mais nada… deixa lá ver. 
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A.F.C. – Pois, está em colaboração. 
 
M.L.S. – Ah pois é. 
 
M.D.G. – Esse trabalho foi das primeiras pesquisas que desenvolveste nessa época, 
podes falar talvez um pouco dessa experiência e provavelmente a nível das 
publicações da análise social? Coordenaste alguns? 
 
M.L.S. – Pois, sim, eu lembro-me que dei comigo a trabalhar em sociologia da família, 
que nunca mais peguei também, não sei há assim umas áreas da sociologia que até é de 
facto injusto porque a sociologia da família é importantíssima mas maçava-me…. 
[risos] não sei, naquela altura a sociologia da família era muito convencional, era muito 
maçador, não me entusiasmou nada aquilo e depois também o tipo de trabalho que eu 
fiz, que era necessário, levantamento de estatísticas sobre a família, o que foi possível 
reunir e aquilo não me entusiasmou. Depois também entrei um pouco pela sociologia da 
juventude, isso teve as vantagens de me obrigar a ler e a conhecer áreas diversificadas 
não é, da sociologia. Mas essa da sociologia da juventude prolongou-se mais porque 
quando eu fui inclinando para a área da sociologia da cultura continuei a trabalhar sobre 
culturas juvenis, mas mais do ponto de vista das culturas, que por acaso eram 
participadas por jovens, não é? Não era bem uma sociologia da juventude, era mais uma 
sociologia da cultura que lidava com agentes que eram juvenis. 
 
K.K. – Professora, e aproveitando que surgiu esse tema, como é que nessa altura 
corria a sua própria família, incluindo o 25 de Abril, seu pai, sua mãe… 
 
M.L.S. – Pois, quando se dá o 25 de abril o meu filho já tem 14 anos e entretanto tinha-
me divorciado, portanto em termos de família é também uma fase disruptiva, disruptiva 
que eu acho que seja no mau sentido, foi, foi como vocês sabem e vocês também 
saberão um pouco através de leituras foi uma altura de grandes mudanças no país que 
saiu de facto de um fechamento sobre si, de uma rigidez enorme, que terminaram, não 
quer dizer que não houvesse excepções e que de repente tudo foi posto em causa, não é? 
E eu não me esqueço das primeiras aulas no ISCTE, já de sociologia, análise 
sociológica, era assim que se chamava e então aí sim, aí lembro-me do programa e uma 
parte do programa lembro-me que era sobre a família, a escola e o trabalho e para vos 
dar uma ideia de como é que aquilo corria, claro que era marcadamente autores 
franceses, muita da literatura que nós de início usávamos e marxista claro, e então 
lembro-me que aquilo era leitura crítica dessas instituições e uma vez no fim da aula 
vêm uns 3 ou 4 alunos, rapazes e raparigas, muito interditos, falar comigo: “ah, estamos 
muito preocupados”. Mas então o que é que se passa? “É que não sabemos já afinal o 
que é que é possível”. Mas o que é se passa, o que é que há? “Pois é, é que a professora 
tem posto em causa a família, posto em causa a escola, posto em causa ao trabalho, tudo 
é atravessado por exploração e dominação. Então afinal com que é que ficamos?” 
[risos]. Eu lembro-me com o meu orgulho de revolucionária do momento, lembro-me 
de dizer: “Mas se não ficarmos com coisa nenhuma não há mal!” [risos]... porque 
depois vai se pensar para além disso como é que vai ser. Não sei se lhes convenci. Mas 
uma coisa que também foi importante na organização depois de programa para 
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programa na continuidade da cadeira, passado estes primeiros rompantes, começámos a 
achar que se tinha que se alargar o leque de contributos teóricos, de autores e começou-
se a introduzir a literatura anglo-saxónica, de sociologia, de ciência sociais e lembro-me 
também de termos adoptado, adaptado, não é adoptado, o que era um dos nossos 
inimigos da sociologia que era o [Talcott] Parsons! [risos] Pronto, aí estávamos nós, 
muito escrupulosamente, a dar o…. Como é que se chama o estruturalismo do… o 
funcionalismo, o estruturo-funcionalismo, lá estávamos nós, lembro-me que havia 
complicadíssimos quadros dos sistemas da social, porque tinha que se dar aos alunos, 
não podia ser só Marx. Não, isso foi muito bom porque abriu para autores anglo-
saxónicos, que têm uma outra abordagem, muito diferente da francesa e lembro-me de 
ter ficado muito entusiasmada com os autores da chamada sociologia compreensiva, não 
é? E portanto acho que foi… foi… eu acho sempre que foi muito bom ter feito 
investigação e ter feito docência em simultaneidade e muito complementares uma da 
outra e quando os professores dizem: ah aprendi muito com os meus alunos, isso às 
vezes é bonito de se dizer, não é? Não é mais do que isso, mas outras vezes não, e eu 
acho que para nós, sociólogos da primeira geração, estudámos com os alunos, 
aprendemos todos juntos, não é? Isso foi muito estimulante e não podíamos ser 
apanhados em falso, não, não na aula não podíamos dizer coisas que não sabíamos 
depois argumentar, defender, tínhamos mesmo que trabalhar a sério, não é? Isso 
também, há que contar com esse aspecto, não é? Também contribuiu para o nosso 
esforço, mas é neste período, vamos lá, cerca de uma década pós-25 de abril, que então 
entra a sociologia da cultura e entra de uma maneira curiosa. Deve haver muito mais 
explicações, mas enfim já agora a explicação do foro individualista. Eu estava 
entretanto a preparar, comecei a preparar neste período portanto tratei de me candidatar 
aos concursos da carreira de investigação, do ICS, comecei a fazer o doutoramento, e 
criei a primeira cadeira de sociologia da cultura que em Portugal apareceu e lembro-me 
que ao fazer a tese, portanto a cadeira de sociologia da cultura aparecer em 83 se não me 
engano, 82/83, e eu começo a preparar o doutoramento aí nos finais dos anos 70, 77, 78 
por aí, portanto ainda estou não doutorada, portanto já a terminar a tese, mas quando há 
oportunidade de lançar a cadeira de sociologia da cultura, como é que, que eu propus no 
ISCTE e que foi muito bem aceito. Como é que isto surge e como é que foi bem aceite, 
não é? Talvez tentar explicar um pouco isto. Surge de uma maneira muito arbitrária, eu 
estava a procurar informação para fazer a minha tese de doutoramento que era sobre os 
intelectuais portugueses na primeira metade de 800 e andava a procura de tudo sobre o 
século XIX em Portugal, porque tinha que estuda história também não é? Para poder 
fazer esse trabalho, e estava num alfarrabista e a certa altura vi uns montinhos, estavam 
lado a lado, ainda me lembro, de manuais de civilidade do século XIX e de peças de 
teatro do século XIX e pus-me assim a folhear aquilo e reparei que os manuais de 
civilidade tinham sido reeditadíssimos, não sei quantas edições em pouco espaço de 
tempo, achei aquilo muito curioso, mas andava imensa gente interessada em manuais de 
civilidade, isto era a burguesia promocional! Que não se sabia comportar e tinha que 
aprender Achei curioso, depois também comecei assim a folhear as peças … ah vou 
levar este molhinho de peças de teatro do século XIX que não conheço ninguém destes 
autores, realmente autores menores mas que no seu tempo foram muito festejados e 
tiveram carreiras políticas, etc. o que resultou dali? Resultou uma coisa que vem aí nas 
publicações que é para uma sociologia da cultura burguesa do séc. XIX em Portugal, 
porque achei muito espantoso os manuais de civilidade destinavam-se efectivamente e 
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isso ficava bastante claro ao lê-los (inaudível) engraçadíssima, destinavam-se a gente 
que não tinha tido uma família de enquadramento que lhe permitisse saber certos 
procedimentos de civilidade, dos bons, dos costumes de bom tom, daí esse título de uma 
parte desse trabalho, não tinham podido aprender os costumes de bom tom e através 
desses manuais tentavam suprir essa lacuna na educação familiar e depois o que eu 
encontrava nas peças, que eram um género de peças que se chamavam de drama social 
que tinham uns heróis que eram sempre, sempre, aquilo era bastante repetido o modelo, 
gente da pequeníssima burguesia, que fazia carreira depois, eram auto-didactas, que 
tinham conseguido entrar para a política que era realmente um processo de progressão 
na carreira muito importante e depois tornavam-se, eram self-made men, era a versão do 
século XIX do self-made men. E eu quase que via esses heróis dessas peças a ler os 
manuais de civilidade, para depois se saberem comportar junto das condessas falidas 
com que normalmente casavam. E achei curioso depois indagar quem eram aqueles 
escritores daquelas peças que se identificariam certamente um tanto com aqueles heróis, 
não é? E este foi o princípio do interesse que me levou a estudar os intelectuais 
portugueses do século XIX, para falar com toda a franqueza esta foi a forma como 
primeiro apareceu este interesse. 
 
C.C. – Professora, nessa altura a senhora já dava aulas de sociologia e fazia tese 
em sociologia, mas trabalhava com o século XIX. Como eram as relações com 
história, já havia também institucionalizado a história, eles não se preocupavam 
com o mesmo tema? 
 
M.L.S. – Na verdade, eu não fazia a tese em sociologia, porque nessa altura era ainda 
complicado, o primeiro doutoramento na área da sociologia da cultura, já tinha havido 
em sociologia, eram 2 ou 3 no máximo mas na área [inaudível] da cultura e não sei que 
mais, pronto, e que foi possível então apresentar cá um doutoramento nessa área até 
então inexistente, portanto eu quando comecei a fazer o doutoramento, eu nem sabia 
muito bem em que área é que aquilo ia candidatar-se, tive que ler muita história, os 
meus autores nessa altura são os das sociologias para as aulas, não é? Aliás eu depois 
vou aproveitando material que vou usar para a tese e que olho com dois olhos, não é? 
Com dois olhares, o olhar da história cultural que tinha que ser, e o olhar da sociologia, 
é por isso que o trabalho dos intelectuais na primeira metade de 800 não é propriamente 
um trabalho de história, tem que se valer da história necessariamente, acho que aliás a 
sociologia tem sempre que se valer da história e a história devia valer-se da sociologia, 
não é? Mas realmente não é um trabalho de história, lembro-me de colegas 
universitários da história a terem ficado um pouco surpreendidos com o trabalho: ah 
mas isto é uma maneira de abordar os intelectuais que não é usual. Pois não, dentro da 
história não era muito usual, não é muito usual cá, porque lá fora havia, de resto houve 
uma série de leituras, constituiu-se a biblioteca do ICS, já agora vale a pena também 
dizer isto, porque todos nós fomos concorrendo com indicações bibliográficas para criar 
esta biblioteca e a partir de certa altura, em termos de sociologia e depois 
especificamente de sociologia da cultura era, naquela fase, o que havia, era uma 
biblioteca bastante boa, actualizada, bastante boa e lembro-me de me ter preocupado 
muito com isso, e de ver o que é que estava a aparecer e nessa altura era complicado 
porque não podíamos ir a net, não é? De modo que ia-se vendo as bibliografias de livros 
que nos chegavam às mãos e era uma cadeia que íamos construindo. 
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H.B. – Os livros ingleses... Eu estou curiosa para saber se há uma ponte entre a 
sociologia da cultura e essa entrada da sociologia anglo-saxónica depois do 25. A 
senhora vê alguma relação, desse seu interesse mais antropológico, diria, mais 
cultural com essa quebra da hegemonia francesa? Do Althusser...  
 
M.L.S. – Não sei bem, eu acho que foi uma complementaridade, dos autores franceses 
com os autores anglo-saxónicos, que eu depois na cadeira de sociologia da cultura eu 
continuo a usar muito os autores franceses, nessa altura começam a surgir autores muito 
interessantes [inaudível], uma série deles [inaudível] aparecem uma série de trabalhos 
fascinantes e muito novos que eu vou tomando contacto, vou pedindo no ICS para 
comprarem para a biblioteca e vou-os introduzindo nas bibliografias dos alunos, a par 
depois de outros autores anglo-saxónicos que me começam a interessar. Lembro-me do 
[inaudível], para mim foi também muito interessante. Porque depois nessa altura e até 
mais na década seguinte eu fico muito interessada em estudar a relação entre produção, 
criação / produção e recepção / consumo, não é? A relação entre estes dois pólos e 
estudar a mediação entre uma e outra. A criação e a recepção foi uma coisa que sempre 
achei muito interessante, e no mais andei sempre numa busca de, à procura de uma 
teoria da procura e eu nas minhas possibilidades também andei à procura de uma teoria 
da procura. E lembro-me, [inaudível] também da linha anglo-saxónica, que foi também 
importante. Portanto acho que não foi bem cortar com, foi mais juntar. Mas isto é como 
é que eu vou parar à tese, que é, no fundo o que me preocupa é como é que se constrói 
uma categoria que é a dos intelectuais, e depois é engraçado, fiquei sempre com a ideia: 
ai eu quando acabar isto vou depois fazer sobre os intelectuais de hoje, nunca cheguei a 
fazer, mas não deixa de haver alguns fiozinhos que dão o lacinho para o que se veio a 
seguir que eu saio da categoria dos intelectuais e passo para os artistas e aí há uma 
preocupação que é muito transversal a partir dessa altura que crio a cadeira de 
sociologia da cultura, é muito transversal ao meu trabalho, até hoje, que é realmente a 
forma diacrónica, ver como é que vão mudando os processos, o processo, enfim naquela 
cadeia de valores criação, produção, difusão e consumo, como é que vão mudando os 
agentes, como é que vão mudando as estruturas, as práticas, isso é uma coisa que me 
tem sempre fascinado muito, mesmo toda aquela preocupação que eu depois já na 
mudança de fins de 80 para meados de 90 eu desenvolvo que é a preocupação…. estou a 
levar muito tempo? 
 
A.F.C. – Não, não, estamos a fazer uma, uma pequena pausa? 
 
C.C. – Foi fácil arranjar o orientador da tese?  
 
M.L.S. – O orientador da tese foi muito difícil de arranjar. É verdade. Era uma coisa 
que os historiadores diziam, ah mas isso não tem muito a ver comigo, não havia 
ninguém doutorado cá em sociologia da cultura para pedir, e havia o José Augusto 
França, que é um erudito, é um homem que fez sociologia em França, é um homem com 
conhecimento da história, é mesmo muito erudito e é um homem interessante, e eu 
conhecia-o vagamente, conferências e coisas assim, e lembrei-me de perguntar se ele 
gostaria e ele achou curiosa a ideia e foi muito simpático, que eu já tinha a tese a meio e 
ir pedir a um orientador, para ser orientador quando já se tem uma tese a meio é um 
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bocado complicado, só houve uma coisa que ele insistiu imenso mas eu nunca satisfiz a 
vontade dele, coitado, o professor Augusto França teve imensa paciência para me aturar, 
que ele queria que eu metesse os artistas, ora os artistas no século XIX é uma categoria 
que tem muito pouco a ver com os intelectuais, o intelectual no século XIX é o escritor 
político e às vezes militar também, o artista não é nada disto, dificilmente vai parar à 
política, tem uma formação fora do país, também esses intelectuais tinham tido mas em 
termos de exílios, não é? Não é propriamente que tivessem ido com bolsas e coisas 
assim, era diferente. E eu sempre achei que isso ia levantar problemas metodológicos 
complicadíssimos, ele não era nada sensível a estas minhas preocupações e insistiu 
imenso, eu lembro-me quando foi na defesa da tese não deixou de dizer: tive muita 
pena, tive muita pena que a Maria de Lurdes não metesse os artistas, mas pronto, mais 
tarde eu vim a olhar para os artistas, é verdade.  
 
C.C. – Fazemos a pausa, então. 
 
H.B. – Interessante isso de primeiro desenvolver a pesquisa e depois encontrar o 
orientador, não é?  
 
M.L.S. – Pois é, pois. 
 
 
(Inaudível)  
M.L.S. – Eu devo confessar uma coisa, eu quando comecei o trabalho sobre os 
intelectuais não estava a pensar fazer uma tese de doutoramento, estava só a fazer uma 
pesquisa, naquela altura não me ocorria sequer fazer um doutoramento, era muito 
complicado em sociologia, portanto aquilo não é pensado para uma tese de 
doutoramento. 
 
Uma pergunta para a Maria de Lurdes encadear nas décadas. Estámos na fase da 
defesa do doutoramento. Relembrar onde é que a Maria de Lurdes terminou agora 
a, a fala... 
 
M.L.S. – Se vocês quiserem, prontos. Eu agora posso passar para os finais dos anos 80. 
 
Talvez fosse aquela parte que ela respondeu ao Celso há um tempo que a defesa foi 
engraçada porque cobravam na História, na sociologia, isso é um sinal já de uma, 
uma tensão do campo disciplinar, talvez fosse o caso de voltar... Eu acho que isso 
não foi gravado... como é que foi a defesa... 
 
M.L.S. – A terceira em sociologia tinha a Maria Carrilho, o Madureira Pinto, e o João 
Ferreira de Almeida foi antes de mim. 
 
Pegar na ideia de sociologia da cultura… 
 
M.L.S. – Pois… 
 



Transcrição                                                                                              
 

  16 

E ver o desenvolvimento porque ela estuda os intelectuais, depois os artistas e 
depois muitas outras…. 
 
M.L.S. – Pois, e portanto já acho que ficou, para não estar a…. 
 
Ficou, agora é entrar mais no conteúdo das principais pesquisas, ou temas, ou 
publicações durante um tempo, porque depois mais tarde vamos falar do 
observatório, mas isso é já na década seguinte 
 
M.L.S. – Isso é já na década seguinte. 
 
Falas agora destes finais dos anos 80, como estavas a pensar... 
 
M.L.S. – Já está é? 
 
A.F.C. – Sociologia da cultura, não é? Agora vamos ver os desenvolvimentos, agora 
o doutoramento está feito, não é? 
 
M.L.S. – Portanto o doutoramento está feito, está a ser aprofundada. 
 
A.F.C. – A tua investigação no ICS é nessa área e agora abre-se um conjunto de 
pesquisas nessa área, não é? Que não sei se quererias falar disso, de algumas delas. 
 
K.K. – Posso tirar só uma dúvida, essas cadeiras de sociologia da cultura eram 
oferecidas a que licenciatura? 
 
M.L.S. – Licenciatura de sociologia, que já existia portanto no ISCTE. E portanto, o 
doutoramento feito implica que também aparecem funções novas, não é? Funções 
sabáticas, de coordenação, participação em júris, orientação de trabalhos dos 
licenciandos e por aí fora. Organização de colóquios também, aquele tipo de coisas que 
antes do doutoramento dificilmente se fazia, pelo menos, não é? Já falei portanto da…. 
Ah! Havia uma coisa que talvez fosse interessante falar dado que é também uma 
mudança nas práticas docentes… que é o trabalho de organização de eventos, digamos 
assim que fiz com os alunos na cadeira de sociologia da cultura, determinadas temáticas 
que eram do programa da cadeira exploramo-las fazendo, por exemplo, lembro-me que 
houve uma exposição que era objectos complexos, que andava à volta de um tema do 
programa que é o que é que é um objecto artístico e então convidei o Alexandre Melo, 
docente também do ISCTE e também com uma formação compósita, era economista de 
origem, depois também foi um auto-didacta de sociologia e é um crítico de arte, não é? 
E com ele, que era nessa altura, colaborava na cadeira também de sociologia da cultura, 
porque depois havia a sociologia da cultura e passou a haver um seminário também de 
sociologia da cultura e eu dava aulas, uma espécie de módulos de cultura em outros 
mestrados, havia várias possibilidades portanto de trabalhar em sociologia da cultura em 
termos de actividade docente. E fizemos essa exposição que resultou bem engraçada 
convidámos alguns artistas, e foi uma exposição de objectos insólitos, de facto 
artísticos, não artísticos, ficava o ponto de interrogação e para abertura de debate com os 
alunos, o que é que torna um objecto, objecto artístico, não é? Que era também uma 
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temática interessante, lembro-me também de organizarmos umas coisas à volta do que 
se podia chamar, entre aspas artes menores, que eram aquelas que estavam ainda em 
vias de legitimação como a banda desenhada e convidei um agente que fazia banda 
desenhada e fanzines e vieram falar um pouco sobre o seu trabalho e alguns deles 
fizeram pequeninas vd’s durante a sessão que depois ofereceram, foi até engraçado. 
Portanto tipo de eventos deste género que se iam organizando com os alunos e que 
eram, eu acho muito interessante, estimulava muito os debates nas aulas, levava-os a ler 
mais do que aquilo que leriam se não tivessem esse estímulo e para mim também era 
muito interessante ao realizar aquilo, claro. Portanto isto era uma nota sobre… que hoje 
em dia isto é uma banalidade mas naquela altura era novidade, não é? E também já 
havia as jornadas de comunicação do ISCTE, que depois com a cadeira de sociologia da 
cultura passaram a chamar-se jornadas de comunicação e cultura, portanto a cultura foi 
ganhando terreno institucional e para-institucional. 
 
H.B. – É possível dizer, professora, que essa experiência docente tenha criado um 
elo para o seu interesse em política cultural? 
 
M.L.S. – A política cultural vem mais tarde, quando se cria o observatório das 
actividades culturais, aí é que realmente entro nos estudos de política cultural. Aqui 
digamos que era fortuito aparecer a temática das políticas culturais, a temática da 
política e a sua ligação com a cultura estava sempre implicada, mas estudos sobre 
políticas culturais eu nesta altura ainda não estou a fazer. 
 
A.F.C. – Um pequeno pormenor técnico... 
 
Estava a funcionar, só que estamos com um pequenino ruído metálico de fundo 
que tem a ver com o facto de estarmos com o microfone virado para cá, pode ser?  
 
C.C. – Não sei se a senhora preferia já falar do Observatório ou se ainda quer 
voltar a mais alguma questão? 
 
M.L.S. – Não, poderá ser, sim sim. 
 
C.C. – Então como é essa passagem de um interesse mais estritamente acadêmico 
para também uma preocupação com políticas públicas? 
 
M.L.S. – Pronto, o aparecimento do observatório das actividades culturais. Não sei se 
vocês também querem um fait-divers sobre, para situar e ver como é que aparece o 
observatório das actividades culturais, que naturalmente aparece porque 
fundamentalmente está a começar a haver uma maior aproximação entre o campo da 
política e o campo da investigação, não é? E quando se cria… o primeiro governo 
socialista, em 95, e cria-se o ministério da cultura, antes disso havia uma secretaria de 
estado da cultura, passa a haver um ministério da cultura com um ministro que era o 
Manuel Maria Carrilho, um professor universitário também que eu conhecia não assim 
com grande intimidade, mas enfim conhecíamo-nos, e que me convida um dia para ir lá 
falar com ele. E a certa altura, a meio da conversa, eu pensei, bem ele quer algum 
projecto, naturalmente, ah! Porque atenção também, vale a pena fazer aqui um 
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parêntesis, passou-se de uma fase inicial em que os projectos eram necessariamente 
individuais e não apoiados financeiramente, para depois a partir aí dos anos 80, mais ou 
menos, começar a haver possibilidade de ter projectos nesta área da cultura por 
encomenda, estou-me a lembrar por exemplo do inquérito à leitura, estou-me a lembrar 
de coisas sobre consumos juvenis, e passa-se a fazer um trabalho que é uma prática 
diferente, já não é uma prática isolada individual mas é um trabalho de equipa e com 
recursos que permitem fazer trabalho de campo, portanto há mesmo uma alteração de 
trabalho, na forma de trabalho e eu penso que isso também concorre para mudança de 
temáticas, não é? Passa-se de trabalhos que eram muito teóricos, muita reflexão, para 
trabalhos que implicam muito ir ao campo, à realidade concreta, não é? Ter equipas a 
trabalhar, essa mudança que é importante. Mas estava eu a dizer, desculpem, ajudem-
me. Ah! Do Carrilho e eu pensei, provavelmente quer encomendar-me um qualquer 
projecto, não era bem isso, era mais do que isso, a certa altura disse: ah! E tal estava a 
pensar organizar um observatório, uma coisa qualquer, assim sobre a vida cultural em 
Portugal, o que é que lhe parece isso, ah parece-me uma boa ideia e então o que é que 
lhe parece ser você a organizar isso e enfim? Ah, e eu disse que não, ah não tenho os 
meus projectos no ICS e depois isso implica funções de gestão que eu detesto 
desempenhar, também não sei e não quero aprender. Ah não, pense melhor nisso e 
depois diga-me qualquer coisa, e eu fui-me embora a dizer não vou, não quero. E é 
muito engraçado, por isso é que eu vos conto este fait-divers, que às vezes as coisas 
dependem de um pequeno arbitrário, não é? Quando eu lhe telefono para dizer 
finalmente oh professor, não, não vou… estou a espera que ele atenda o telefone e digo 
assim, mas eu estou a ser absurda, parva porque então tenho uma possibilidade de fazer 
pesquisa sobre cultura que é tão rara neste país e estou a desbaratar isto porque tenho 
uns projectos e não sei quê, acabam-se esses projectos e depois vou para isto, e quando 
ele Ah então professora, vai-me dizer que sim? Ah pois vou! (risos) e imaginem, a 
decisão no imediato. Foi muito curioso e pronto e lá fui e acho que foi interessante. 
Porque para que é que era o observatório ao fim e ao cabo? Para já não fazia parte da 
orgânica do ministério, nunca fez, é uma associação sem fins lucrativos, com três 
associados fundadores, a Universidade de Lisboa, o ICS, onde eu pertencia, o INE, o 
nosso instituto nacional de estatística, um associado importante e naturalmente o 
ministério da cultura, que dava o apoio para o funcionamento e fornecia também as 
instalações. E pronto e começámos a trabalhar e ao longo destes vários anos, portanto eu 
saio, ainda estou lá dois anos depois de me jubilarem, visto que aquilo era uma 
associação e não funcionalismo público, que era obrigada a sair aos 70, ainda estive lá 
mais dois anos, mas depois pronto, era demais e para já as pessoas têm que mudar e 
começam elas próprias a cansar e provavelmente a cansar os outros. E acho que já tive 
uma boa altura para sair e saí, não tanto quanto pensava porque ainda tenho muitas 
ligações com o observatório, mas essa é outra história. Porque o que se fez, valerá a 
pena dizer, porque foi de facto, eu acho que foi uma oportunidade interessante para esta 
área da sociologia da cultura. 
 
M.D.G. – E foram muitos anos que tu estiveste à frente deste observatório, quase 
15 anos... 
 
M.L.S. – Sim, eu fui embora fazia 11 anos… 
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M.D.G. – 11 anos, oficialmente... 
 
M.L.S. – Pois, uma década lá está, as tais décadas.  
 
M.D.G. – Podias falar um pouco o que foram os primeiros… trabalhos, a equipa 
que se constituiu... 
 
M.L.S. – Pois, pois, a equipa são todos sociólogos, muitos continuam lá agora, a maior 
parte mesmo embora se trate de equipes, mas são sempre sociólogos, o que aliás penso 
que não é tão ideal quanto isso, porque deveria haver, são sociólogos e são sociólogos 
da cultura, grande parte deles de resto, grande parte parece que são muitos, não são, são 
seis investigadores, mas grande parte deles, devo dizer mesmo nesta altura todos esses 
seis foram meus alunos, não é? Fizeram licenciatura comigo, fizeram o mestrado 
comigo e alguns deles estão a fazer o doutoramento ainda comigo como orientadora. E 
foi portanto um… olha quando calhar falar enfim dos contributos para a sociologia da 
cultura eu acho que o OAC foi um contributo para a sociologia da cultura, em termos de 
emprego, para começar, depois em termos de se poder estudar imensos aspectos da 
realidade cultural em Portugal, era mesmo esse o objectivo com que foi criado o 
observatório, era fazer pesquisa e divulgá-la, publicá-la, tinha, tinha e tem, linhas várias 
de publicação, uma colecção de pesquisas que publica os resultados dos principais 
projectos. Para dar uma ideia, os números não dizem muito mas de qualquer maneira 
dizem alguma coisa, os projectos andam à volta de uns 30, é capaz de ser mais, 32, 33 
projectos, publicaram-se uns 40 livros, mais ou menos também, com estas linhas de 
publicação dos resultados dos projectos e depois docs que são trabalhos mais pequenos 
e coisas extra colecção que fizemos em edição com outras entidades, foi interessante 
também no sentido de, da tal aproximação que eu há bocado falava entre o político e o 
campo da investigação porque este primeiro, o primeiro-ministro da cultura era muito 
sensível à necessidade da pesquisa para informar as políticas que se viessem a traçar e 
penso que de facto foi importante que o observatório aparecesse como uma entidade, 
que não era uma entidade política, era um entidade com autonomia e que estava 
empenhada em fazer um estudo rigoroso e isento.  
 
M.D.G. – Qual foi o primeiro estudo que fizeram? 
 
M.L.S. – Foi o… as políticas culturais em Portugal, isso também foi interessante, a 
história deste primeiro projecto porque estávamos em fim a organizar a casa e uma das 
coisas que eu pensei que se tinha que fazer era começar por fazer uma espécie de 
levantamento, do que é que se passava neste mundo da cultura em Portugal e 
precisamente, o Manuel Maria Carrilho diz-me que há uma candidatura de Portugal, que 
já esta pendurada há meses, a um programa europeu, que é de avaliação de politicas 
culturais nacionais, e Portugal malgrado ter-se candidatado nunca mais apresentava o 
relatório nem havia ninguém a fazer o relatório e se eu queria fazer isso no observatório, 
para ser mais simples digo OAC, que foi como passou a ser conhecido. Se eu queria 
fazer isso no OAC, eu achei que era óptimo, precisamente permitia fazer o tal 
levantamento e num quadro que era muito favorável porque aquilo era para o conselho 
da Europa, não é? Sempre facilita as coisas como depois se viu, não é? Porque não 
acharam graça haver um estudo de avaliação das políticas culturais dentro do ministério, 
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não acharam muita graça e aparecemos inicialmente como sendo uma espécie de 
fiscalizadores, não é? Eu disse não, quer dizer, somos sociólogos, não somos fiscais, 
não fazemos confusão. E depois pronto, até de uma maneira geral criou-se uma boa 
colaboração e alguns dos funcionários ficaram entusiasmadíssimos, são daqueles que 
vencem o peso da máquina administrativa e burocrática, e trabalham e têm coisas a que 
ninguém nunca tinha ligado. E então ficaram satisfeitíssimos, ”Ah mas nós temos aqui 
umas informações e ao menos vão servir para alguma coisa!”, e claro, depois também 
há sempre aqueles que dizem que não há nada e que não há informações, porque custa 
muito a ir buscá-las e a arranjá-las, mas pronto, acabou por ser uma boa receptividade e 
não era de menor monta o facto de aquilo ser para apresentar no conselho da Europa, 
não é? E fizemos esse trabalho que conforme era o modelo, tinha uma equipa de experts 
internacional, que ia acompanhando várias fases do trabalho, e foram óptimos, era uma 
equipa muito interessante, de gente de vários países e uns eram investigadores, outros 
nem tanto era gente por exemplo, havia uma secretária de estado, não me lembro de 
onde é que era, da Checoslováquia, se não me engano. 
 
A.F.C. – De países da Europa do Leste… 
 
M.L.S. – Era, era, que já estavam a entrar, e foi um trabalho que eu achei muito 
interessante de, foi muito pesado, deu muitíssimo trabalho porque havia toda, pedra para 
partir, como nós costumamos dizer e as estatísticas da cultura, para falar só da cultura, 
estavam longe de ser fiáveis e satisfatórias, atualizadas e isso foi até também um bom 
arranque, que nos permitiu depois ter uma colaboração e de intermediação entre o 
instituto nacional de estatística e o próprio ministério da cultura, também foi uma porfia 
em que eu entrei, foi ver se fazia-me de casamenteira entre essas duas entidades. 
 
H.B. – Havia um ganho mútuo? 
 
M.L.S. –Exactamente. 
 
H.B. – Dos centros de investigação e do próprio governo. Era comum essa 
colaboração? Ou a senhora acha que foi pioneiro? 
 
M.L.S. – Não, de facto para já dentro do próprio ministério curiosamente trabalhava-se 
os vários serviços, os vários institutos, dentro do ministério trabalhavam como se 
fossem completamente isolados, independentes uns dos outros, era uma coisa espantosa, 
era e continua a ser, por acaso nesta altura da, desta primeira fase foi um clima muito 
especial também, não é? A primeira fase do governo socialista, aqueles primeiros anos, 
95, 96, 97, 98, mais ou menos e houve uma tentativa, pode ser um exemplo significativo 
da dificuldade que há em fazer com que uma pesquisa depois tenha qualquer utilidade e 
seja efectivamente utilizada, porque ainda portanto no tempo do Manuel Maria Carrilho, 
acordamos e digo acordamos porque os projectos que o observatório fazia, e talvez seja 
curioso dizer isto, resultavam muito num diálogo do que é que da parte do observatório 
sugeríamos que fazia falta e podia ser interessante pesquisar, o que é que da parte do 
ministério havia interesse prioritário destas sugestões que eu avançava e dinheiro para 
poder fazer, não é? Portanto havia este ajustamento e lembro-me de ter sugerido porque 
tínhamos deparado com essas dificuldades precisamente quando fizemos esse primeiro 
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projecto de avaliação das políticas culturais nacionais, que era a discrepância das 
categorias, das nomenclaturas, coisas tão simples como dos próprios escalões de idade 
que eram usados nas estatísticas do ministério e por outro lado nas estatísticas do INE, 
quer dizer, eram diferentes dentro do ministério e eram diferentes do ministério em 
relação ao próprio INE e pensei que era interessante tentar fazer um novo sistema de 
produção de informação das estatísticas da cultura dentro do ministério, tanto quanto 
possível em articulação com o próprio INE e isso, a ideia foi aceite e começou a fazer-
se, até tinha que se fazer rapidamente, que isso é uma coisa muito importante, tem que 
se fazer, fez-se num ano aquilo, ou seja uma proposta de um modelo para um novo… 
um sistema de produção de estatísticas em rede, não é? Uma intranet dentro do 
ministério da cultura, e depois havia, nós entramos no plano conceptual para esse 
projecto, e depois havia o plano organizacional centralizador dentro do ministério, que 
decidisse como é que se articulavam os diferentes serviços do ministério nessa produção 
e tinha que haver um produto informático capaz de responder aquele modelo, não é? E 
isso já não éramos nós que íamos fazer nem uma coisa nem outra e isso ainda hoje está 
para fazer, sucessivos ministros mostraram-se muito interessados, entretanto o Manuel 
Maria Carrilho sai e depois sucessivos ministros mostraram-se muito interessados em 
levar isto a cabo e este actual também diz que é muito interessante fazer isso. Não sei 
quando é que será que se faz, não é? 
 
H.B. – E os seus alunos continuam lá? Ex-alunos? 
 
M.L.S. – Sim, a equipa permanece a trabalhar no observatório, são a equipa do 
observatório, claro quando os projectos são muito grandes temos que meter gente para 
aquele projecto, portanto alarga a equipa temporariamente, mas há um núcleo, estável. 
Porque sempre me pareceu que os alunos assim serão eventualmente bons para alguma 
coisa, não sei, ainda não percebi se são se não, mas para a investigação nunca me 
pareceu que fosse, dificilmente me convenço porque efectivamente o que alguém ganha, 
em capital, saber que vai adquirindo ao longo das suas experiências em investigação, 
nos vários projectos em que participa, no seu trabalho depois se está ali só para fazer um 
projecto isso não acontece não é, depois tem que vir outra pessoa, que tem outra vez que 
fazer todo o processo de experiências e aprendizagens eu acho, não é dizer que as 
pessoas devem continuar indefinidamente sempre no mesmo sítio a fazer a mesma 
coisa, não é isso, mas acho que se deve na medida do possível rentabilizar um capital de 
saberes que se vai adquirindo e isso é complicado no caso do OAC que é uma pequena 
organização e para poder ter seis investigadores fixos, digamos assim, formalmente não 
são fixos porque nem sequer há, não há quadro, não é? Mas poder mantê-los significa 
que se tem que ter sempre projectos cujo pagamento permite pagar às pessoas que os 
realizam, que os executam e isso às vezes há quebras, não é? Não vêm a correr logo os 
projectos necessários, e é muito difícil. 
 
M.D.G – Foram no entanto feitos bastantes estudos no âmbito do OAC, 
provavelmente para além desse primeiro que há pouco referiste, valia a pena 
dizermos quais foram os grandes projectos, os temas mais interessantes… 
 
M.L.S. – Talvez os temas… 
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M.D.G – Os temas e os projectos que foram sendo desenvolvidos, é claro que 
constam na tua bibliografia e nas tuas publicações… 
 
M.L.S. – Sim, sim, sim, portanto podemos falar nos estudos das políticas culturais, não 
é? E esse primeiro projecto, precisamente, foi um exemplo do arranque para esse novo 
eixo de análise, depois, políticas nacionais e políticas locais também, depois houve por 
exemplo levantamento e caracterização de equipamentos, bibliotecas, museus, arquivos, 
todo o género de equipamentos, estudos de públicos, e eu queria chamar a atenção para 
duas coisas que é ... e os estudos de políticas culturais, agora felizmente não já há outra 
gente a fazê-los assim como outros estudos de públicos também já há muita gente a 
fazê-los, mas começaram a ser feitos no observatório, não havia um local onde houvesse 
condições para fazer isso e isso foi uma das tais coisas que eu ia deitar fora se decidisse 
que não ia aceitar a história de ficar à frente, a organizar e a dirigir o observatório. Foi 
possível aí poder fazer estes trabalhos e que hoje já estão a ser feitos em muitos lados e 
isso aliás acho que é uma coisa que me dá satisfação, a sociologia da cultura hoje já é 
praticada em imensos lugares, por imensos colegas. 
 
K.K. – Professora, uma pergunta, ao longo desse, quer dizer, à frente desse grande 
número de projectos, certamente além dos investigadores mais permanentes havia 
recrutamento de investigadores temporários e provavelmente esses eram egressos 
dos cursos de licenciatura em ciências sociais. De alguma maneira a senhora tem 
uma avaliação desse próprio, desse estudante, na verdade, que chega para 
trabalhar nos projectos, sobre a formação dele, ela se transformou muito da época 
em que a senhora era professora, no início dessas licenciaturas e agora na década 
de 90 e 2000, quando eles provavelmente eram investigadores nos projectos do 
OAC? 
 
M.L.S. – Portanto essa população mais errática, que convido a colaborar quando há 
projectos mais ambiciosos e que não chegam as pessoas que lá temos fixas, como há 
pouco dizia, são normalmente, claro, gente que já se licenciou, que vem de licenciaturas 
de sociologia ou afins, muito afins, não é? Porque senão é muito complicado, integrar 
outras perspectivas, outros olhares e é muito complicado. Se há diferença entre os meus 
alunos e… para já, já são licenciados, pronto, já têm mais saberes do curso, depois eu 
penso que à medida que uma determinada área ganha terreno e se sedimenta, sedimenta 
no bom sentido não é ficar na rotina, as pessoas têm possibilidades de ter ido já a mais 
encontros, ter ido eventualmente lá fora, ter tido mais contactos, leituras mais variadas, 
as bibliotecas também multiplicaram-se, já não é só a do ICS, portanto em princípio eles 
estarão em melhores condições do que no começo da sociologia da cultura, não quer 
dizer que estejam sempre, não é? E de facto às vezes são más colaborações, não vão 
depois ser renovadas, pronto.  
 
C.C. – Agora, olhando retrospectivamente a sua atuação na área de sociologia da 
cultura, a senhora já falou sobre o seu momento de formação, agora falou sobre 
essa geração actual, mas quais seriam os autores, os pensadores nessa área que a 
senhora crê que foram mais importantes no seu desenvolvimento, especificamente 
da área da sociologia da cultura... 
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M.L.S. – Para mim, para já para mim houve uma publicação que foi muito importante e 
que me ajudou, há bocado eu estava a dizer aquela bola de neve que se vai criando de 
bibliografia que remetem para autores e outros para outros autores, ah uma revista que 
me forneceu imensa informação foi as Actes de la Recherche en Sciences Sociales, 
dirigida pelo Bourdieu. Ah, que tinha uma colaboração, e digo que tinha porque... mas 
eu acho que ela continua a existir mas eu deixei de a acompanhar, no fundo, vá ah 
porque deixei de acompanhar , sei lá já vão para aí há uns três anos, precisamente deixei 
de acompanhar as Actes de la Recherche. Porque uma das coisas devoradoras do 
observatório é que, que com muita dificuldade se consegue estar num lugar de 
coordenação e direcção, se consegue estar a par da literatura que vai saindo e eu tive 
que fazer um esforço imenso e nunca tão satisfatórios quanto gostaria para poder-me 
actualizar na literatura. O meu desligamento das Actes de la Recherche pode-se atribuir 
a isso e não porque as Actes de la Recherche perdessem interesse, claro que não quero 
dizer isso. Mas as Actes de la Recherche quando as conheci tinham artigos 
interessantíssimos e de enorme novidade, em que colaborava gente de várias formações 
e havia muita colaboração, quando há bocado disse que tinham sido muito importantes 
as pessoas de história e de história social, da cultura e da arte e havia imensa gente, 
notável nesse domínio a colaborar nas Actes de la Recherche … Eu lembro-me de ter 
encantado e assim os nomes que me ocorrem o (inaudível), depois gente que não tem 
nomes tão brilhantes, mas que são importantes, alguns dos quais (inaudível) é uma 
investigadora interessantíssima, depois há gente que tem trabalhado e isso tornou-se 
particularmente importante e conhecida da altura e gente que tem trabalhado sobre 
emprego cultural, não é? Estou a lembrar-me do (inaudível) e (inaudível)…que são 
abordagens sobre o emprego cultural muito estimulantes, muito novas, muito 
interessantes e sempre  a (inaudível) que é também eu acho uma autora 
interessantíssima. O (inaudível) para não falar só dos franceses, que também acho muito 
estimulante  e toda uma avalanche de autores como por exemplo não é um sociólogo, 
mas o (inaudível) ah…e, e, e mais recentemente ah, ah devo dizer uma outra alteração 
que houve na minha formação permanente que é o tipo de leituras e de autores, estes 
continuaram a ser sempre... acho-os sempre muito estimulantes, são autores de nome, 
claro, mas passei a ler outro tipo de coisas ah que foram novidade e têm a ver com o 
domínio das políticas culturais e que são muito autores, que trabalham, são 
investigadores, muita gente que faz relatórios internacionais no âmbito de, do conselho 
da Europa e tal, mas são relatórios quase que eurocráticos, não é? Que não têm interesse 
nenhum, outros não, outros são bons relatórios bem feitos, interessantes, estou-me a 
lembrar do [inaudível] estou-me a lembrar do [inaudível], mais recentemente saíram 
dois grandes relatórios interessantíssimos que é The economy of culture, que é a relação 
cultura economia, que eu já tinha andado às voltas, uma década antes, não é? Lembro-
me de ter organizado um encontro sobre cultura e economia que naquela altura era 
novidade, aquela relação era mal vista, a tal relação era mal vista, não é? [Inaudível] 
como dizia o Bordieu ainda existia imperava, hoje as coisas estão um bocado de pernas 
para o ar, riscos que quando falarmos das minhas concepções sobre as actuais ciências 
sociais, talvez venha a propósito falar nisso, mas esse tipo de leituras, do [inaudível], da 
importância das cidades médias, gente que anda muito à volta desta tríade que é cultura, 
economia e políticas culturais, foram leituras que eu comecei a fazer, temáticas que eu 
comecei a abordar, muitas leituras sobre elas, não é? E comecei a, não só no próprio 
observatório, a fazer pesquisa à volta destas temáticas, preocupando-me com estas 
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temáticas, como eu própria individualmente fazendo artigos, comunicações, etc. sobre 
estas temáticas, e efectivamente, vem ao caso falar, o observatório também organizava, 
na medida do possível porque os meios eram modestos, mas organizava às vezes 
encontros e precisamente eu fechei, quando digo fechei foi mesmo a última actividade 
que eu tive no observatório, antes de sair, em novembro de 2007 e fizemos um 
seminário cujo título era o sector cultural e criativo e a agenda de Lisboa, um seminário 
internacional que foi organizado com o apoio do ministério e no quadro da presidência 
portuguesa da UE (União Europeia). E foi, foi interessante porque explorava muito 
estas temáticas em que eu andava preocupada, donde realmente foi organizado muito 
nesse sentido e ter convidado gente que, que é aquele tipo de investigadores que eu a 
pouco estava a começar a falar, que é gente da investigação, que são os próprios 
universitários, mas são muito próximos das instâncias políticas da UE, por exemplo 
gente do [inaudível] que é um instituto de pesquisa comparada que tem sede em 
[inaudível], aliás o observatório faz parte do board of...  Eu, mas enquanto presidente do 
observatório – aliás eles simpaticamente mantêm [inaudível],  mas fazia parte do 
[inaudível], que é um instituto importante e interessante, onde é presidente o tal 
[inaudível] que tem produzido muito trabalho neste sentido da criatividade, cultura e 
desenvolvimento, e ele é, ele próprio é um professor universitário, mas trabalha muito 
em proximidade com o conselho da Europa, com apoios do conselho da Europa – 
quando dá, nem sempre é fácil – e esse tipo de pessoas eu achei que era bom convidá-
las, na medida em que este seminário ia ser seguido de um encontro de ministros da 
cultura de vários países da UE e os vários seminários organizados pelas presidências 
dos países da UE, foi a Alemanha, foi Portugal… 
 
K.K. – Professora, desculpa lhe interromper, a senhora justamente está falando 
dessa interface de Portugal, nesse caso com a união europeia. E os países da 
comunidade de língua portuguesa, que é um dos interesses nossos no projecto, a 
senhora mencionou na juventude esse encontro na Inglaterra com gente de várias 
origens, não é? 
 
M.L.S. – Não era gente da CPLP (Comunidade dos Países de Língua Portuguesa). 
 
E como foi, aí até retrocedendo um pouco da sua trajectória, essa eventual ou mais 
frequente relação com o Brasil e outros países da CPLP? 
 
M.L.S. – Pois, eu devo dizer que nas tentativas de internacionalização que tenho vindo 
a fazer, a verdade é que os países da UE foram muito mais tidos em conta, tidos em 
conta na demarcação clara na hierarquia de valores, como é óbvio, mas até por 
proximidade, até por facilidade de deslocação e por economia de meios, viagens para 
outros países são muito dispendiosas e nós tínhamos que ter isso também sempre em 
vista, mas são muito menos os contactos que tive com países da CPLP do que com 
países da UE. E isso devo fazer essa advertência desde já e dentro dos países da CPLP, 
no fundo, no fundo o único é o Brasil, aquele com quem temos tido de facto alguns 
contactos e lembro-me de haver um primeiro contacto e aí fui como representante de 
Portugal, era um encontro…. Ver se eu me lembro da data disso, devia ser para aí em 
98, 99, mais ou menos, Brasília e Rio de Janeiro, era uma coisa organizada pelo 
ministério da cultura brasileiro, pela embaixada de Portugal e pelo British Council, e era 
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um encontro internacional, como digo ia a representar Portugal, e o tema era 
modalidades de financiamento da cultura, particularmente para discutir a questão do 
mecenato, e nós tínhamos feito um projecto no observatório que era 10 anos de 
mecenato cultural em Portugal e portanto convidaram-me para ir apresentar os 
resultados desse projecto lá, em Brasília e no Rio e esse foi o primeiro contacto que dá 
sempre, como se sabe estes encontros são sempre para criar novos contactos, relações, 
intercâmbios, depois, mas quase que acabam por ser quase em termos pessoais do que 
outra coisa, não é, neste caso. Depois, mais tarde, coisas pequenas, mais tarde … 
 
K.K. – Mas é fundamentalmente uma relação mais política do que intelectual, do 
sentido da… 
 
M.L.S. – Não, não. Este talvez, metia realmente a organização de ministérios, mas por 
exemplo lembro-me que fui e isso tenho que aqui ver a data porque não consigo 
lembrar-me, como são poucas coisas que tenho sobre a CPLP, eu até pus aqui para ver 
se não me baralhava. Ah exactamente, foi… pois ah!! Antes desse de 96 tive outros 
contactos interessantes na Universidade de São Paulo, porque conheci o Sergio Miceli, 
que estava a trabalhar em Paris, naquele trabalho dele sobre os intelectuais e os agentes 
políticos do Brasil nos princípios do século XX, e descobrimos através da Ângela 
Mendes de Almeida, que estava cá a dar aulas no ISCTE e com quem me relacionei e 
tínhamos ido a Paris e ela falou do Sérgio Miceli, e o Sérgio Miceli depois... Eu estava a 
fazer a tese de doutoramento que era sobre os intelectuais e ele achou muito curioso, 
porque tínhamos abordagens  parecidas, sem sabermos um do outro, foi engraçado! E 
ele depois convidou-me para ir a Universidade de São Paulo para apresentar o trabalho, 
também ficaram no ar umas possíveis colaborações futuras e pronto, lembro-me que 
conheci o António Cândido que achei uma maravilha de pessoa. Mas, posteriormente, 
portanto, em 2005, fui à UFBA (Universidade Federal da Bahia) porque tinha tido 
vários contactos interessantes com o Albino Rubim, que é do Centro de Estudos 
Multidisciplinares em Cultura (CULT) na UFBA – que acho que agora até virou 
instituto –, ele estava muito satisfeito da última vez que o vi cá em Portugal, porque 
aquilo estava com [inaudível] de se desenvolver. E pronto, sou membro do Conselho 
Científico e Cultural do CULT e temos contactos, convidamo-nos reciprocamente para 
Portugal e para o Brasil. E houve, e isto é que poderia ter sido mais promissor, mas 
ficou tudo pendente, que foram os contactos Paulo Miguez – aqui em Portugal seria o 
secretariado de estado da cultura, não é? Não sei já bem como é que era o título em… 
como é que era o correspondente no Brasil, não se chama bem assim, mas era… Ele 
veio cá e tivemos várias reuniões e estava-se muito interessados em fazer uns estudos 
sobre emprego cultural no Brasil e em Portugal. Infelizmente, da parte do ministro, 
agora já não me lembro de quem estava nessa altura, era capaz de ser o Sérgio Portes, 
não estava muito virado para isso, em princípio disse que era muito interessante, mas 
depois nunca mais veio o apoio que seria necessário e a coisa ficou assim. Também com 
o Paulo Miguez eu fiz uma tentativa que achei que era muito interessante e continuo a 
achar, mas que é muito difícil, que é fazer protocolos que envolvam, neste caso, era o 
Brasil portanto, através  do Paulo Miguez, o Ministério da Cultura ao fim e ao cabo, 
depois Portugal, através do OAC e depois países da Europa através do tal [inaudível] 
que eu falei que é sedeado na Alemanha, o [inaudíevl] estava interessado, o Paulo 
Miguez também, eu também, mas isto não chega não é, é preciso haver recursos, 
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condições favoráveis. Digamos que isso nunca foi posto de lado mas ainda não se 
efectivou. Acho que era muito interessante ter a UE e o Brasil e, eventualmente, mais 
algum país que quisesse aderir, da CPLP num contacto deste género… 
 
M.D.G. – Não sei se ainda terás algum aspecto a focar relativamente a estas 
relações entre Portugal e o Brasil? 
 
M.L.S. – Depois, são muito relações quase pessoais, não é? Pessoais e institucionais 
também, troca de trabalhos que se fazem por exemplo fundações que se interessam, que 
vêm cá e que nos visitavam, a João Pinheiro por exemplo tem umas publicações 
lindíssimas, que nos ofereciam uns livros lindíssimos, mas é do género de...  
 
M.D.G. – Podíamos, se calhar, passar e já vamos com muitos dos pontos que 
tínhamos preparado para esta entrevista, talvez possas já agora em jeito de 
balanço nomeadamente, [inaudível] que tiveste um papel muito importante do 
desenvolvimento da sociologia da cultura em Portugal, e há pouco começámos já a 
aflorar as publicações [inaudível] só que agora em jeito de balanço se pudesses 
referir aquilo que são as tuas principais contribuições para a sociologia da cultura 
em Portugal [inaudível] .Tens uma lista vasta de textos publicados, talvez possas 
referir aqueles que te pareçam que são marcos, são fundamentais para ti neste 
campo, da sociologia da cultura. 
 
M.L.S. – Pois, eu escolheria, para também não ser uma grande canseira, escolheria 
umas seis publicações e explico porque é que escolhia estas seis publicações. Uma 
punha o livro que saiu da minha tese, não é? O Intelectuais portugueses na primeira 
metade do oitocentos, e penso que foi uma abordagem nova aqui no país, claro. Depois, 
há uma coisa que não é um livro, são dois capítulos de um livro que é naquele livro, que 
é Dinheiro e cultura ou Arte e cultura, assim é que é, Arte e cultura, foi organizado pelo 
Alexandre Melo, e em que eu tenho dois capítulos subordinados a um chapéu que é 
Cultura, aura e mercado e que me parece que são dois motivos de reflexão que me 
ocuparam bastantes vezes e que aqui dei conta deles, dei conta deles no sentido não quer 
dizer que os arrumasse, [inaudível] mas, enfim, dei conta do que tenho, tinha vindo a 
pensar sobre essas questões. Uma que é as relações, o que é isso de grande cultura, 
cultura popular e cultura de massas, não é? E depois complementar com este capítulo 
um outro que era Reprodutibilidade versus raridade – o jogo dos contrários na 
produção cultural. Isto tem muito a ver com aquelas preocupações de apontar para um 
entrosamento, uma porosidade cada vez maior entre o que se chamava estas três noções 
de cultura, não é? E que me parece que é sempre de usar com as maiores reservas, 
porque elas hoje em dia se interpenetram. E outra que era – esta segunda parte, o jogo 
dos contrários na produção cultural – outra que era e anda ainda à volta da tal teoria da 
procura, que era no sentido de não pensar nestes termos, “cultura de massas”, 
“alienação”, tudo muito mediato, tudo muito definido, marcado e as indústrias culturais. 
Portanto, tentar mostrar que as coisas não são assim tão simples, nem tão demarcadas e 
dos entrosamentos que há e isso está aqui, digamos, atravessa outros trabalhos que eu 
tenho feito. Depois pus também tenho aqui na lista Políticas culturais em Portugal, 
porque foi o primeiro trabalho de avaliação nesta área que foi feito no país, e o 10 anos 
de mecenato cultural [em Portugal], um pouco pelas mesmas razões e também porque e 
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aqui digamos que havia uma intenção um bocado política, debaixo do meu interesse 
neste trabalho, porque considero que o mecenato é um expediente, é uma coisa que 
ajuda, mas os ministérios da cultura não podem estar a contar com os mecenatos para 
resolver os seus problemas, e portanto pareceu-me que era muito importante ver o que 
era isto do mecenato, quem eram os mecenas, o que é que eles apoiavam, como, quem, 
para não haver grandes ilusões a esse respeito sobretudo num país cujo parque industrial 
não dá para grandes apoios de modo algum e necessariamente os que há vão para 
aquelas coisas que são mais ostentatórias, e os políticos não podem esperar grande 
coisa… 
 
H.B. – Só uma dúvida, o que a senhora chama de “mecenato” seria o equivalente a 
“patrocínio” no Brasil, mais usualmente chamado “patrocínio”? 
 
M.L.S. – Sim, pois, digamos que é uma…. Pode chamar-se sponsorship, embora 
sponsorship ás vezes, seja mais próximo da publicidade e o “mecenato” é uma 
publicidade mais dourada, mais nobre, não é, digamos assim. Eu penso que é assim que 
usamos muito a palavra mecenato aqui em Portugal, não é? É quando a parte 
publicitária é muito difusa, enquanto dizemos sponsors e sponsorship quando a parte 
publicitária é mais óbvia. Depois, o trabalho sobre os públicos do Porto 2001 [O estudo 
dos públicos da Porto 2001], temos vários trabalhos sobre públicos mas escolhi este 
porque apanha – isto foi quando o Porto foi capital cultural, e da Europa e tinha uma 
série de eventos de variadíssimos domínios culturais, que fomos acompanhando ao 
longo do ano e vendo quais eram os públicos dos diferentes espectáculos, exposições de 
várias naturezas, e ligados a um evento que, partíamos da hipótese que um evento como 
este cria uma visibilidade que pode ter um poder de atracção sobre públicos que doutra 
maneira não seriam públicos e portanto pareceu-me que seria de destacar este. E 
finalmente destacava um trabalho que é Cartografia Cultural [do Concelho] de 
Cascais, de 2005, que é um trabalho sobre políticas culturais locais, que tem uma 
caracterização dos agentes, dos equipamentos e dos eventos que no conselho de Cascais 
tiveram lugar durante 5 anos – deu uma trabalheira, claro – mas é também um 
diagnóstico e uma avaliação das políticas culturais autárquicas e penso que foi também 
um trabalho muito interessante de fazer, aliás isto foi depois acompanhado de estudos 
de casos que são publicados, que foram publicados à parte e que também foram bastante 
interessantes de fazer, sobre o centro cultural de Cascais, sobre o festival de Cascais-
Estoril de Jazz, por aí fora. Isto, penso que em termos de produção intelectual das 
principais publicações, é o que me ocorre dizer. 
 
C.C. – Professora, a senhora mencionou... 
 
K.K. – Uma pequena pausa, Celso, para fazer uma troca de fita... 
 
C.C. – A senhora se referiu aos seus livros, às suas publicações que considerava 
mais importantes, a senhora mencionou também uma revista que foi muito 
marcante, que foi a Actes de la recherche. Qual livro ou autor que a senhora 
destacaria como livro mais importante na sua trajetória? De outra pessoa, que a 
senhora tenha lido... 
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Eu vou lhe dizer. Uma coisa que é um livro marcante e, fiz uma cruz por cima do um! 
[risos]. Não posso dizer um, não consigo, posso dizer três ou quatro... Para ver se não 
me esqueço de nenhum dos que privilegiei... E foi difícil, não é? Ah já tenho aqui as 
minhas cábulas todas baralhadas, desculpem! Estão aqui, cá está um, com uma cruz por 
cima! E pus [Werner] Sombart: Luxo e capitalismo, acho um livro maravilhoso; o 
Norbert Elias, Mozart: Sociologia de um Génio; o Roland Barthes, Fragmentos de um 
discurso amoroso, que acho um livro maravilhoso também, e depois, não das 
sociologias da cultura mas um autor, que é um livro marcante para mim que é o 
[inaudível]. 
 
C.C. – Boa lista. Agora, a senhora imaginando hoje um jovem entrando para 
seguir a carreira de sociólogo, com 17, 18 anos escolhendo. Qual futuro que a 
senhora imagina que vai ter para esse cientista social do futuro, tanto em termos 
mais institucionais como no campo do conhecimento, como é que a senhora vê a 
sociologia hoje e projetando para quem está entrando? 
 
M.L.S. – Eu tenho mais dificuldade em falar de outras áreas que não a minha, sobre a 
minha, a noção de ambivalência é uma coisa que me surge quando me ponho essa 
questão, ou seja, por um lado eu acho que, que, vamos lá que a crescente atenção que a 
cultura vem recebendo, e vem recebendo muito porque se percebeu que pode ser um 
factor de desenvolvimento, que já é um factor de desenvolvimento, que aliás sempre foi 
um factor de desenvolvimento, só não tinha visibilidade para isso, e então… se 
juntarmos ao sector cultural as TIC (Tecnologias da Informação e Comunicação), 
realmente são 5% do PIB (Produto Interno Bruto), não é? E é um crescimento maior do 
que o crescimento da economia em geral, portanto a cultura tornou-se qualquer coisa em 
que os olhares passaram a incidir, afinal não é só um adorno, pode ser um factor de 
desenvolvimento e tem peso económico, isto chama a atenção sobre o sector, valoriza o 
sector, e daqui o que é que poderá resultar? Poderá resultar por um lado menos 
marginalização para as políticas culturais face às outras políticas, por enquanto em 
Portugal não se nota muito sobretudo se pensamos no orçamento do ministério da 
cultura, mas enfim, estamos a pensar em futuro, poderá haver, portanto, uma 
possibilidade das politicas e da cultura tenderem a centralizar-se mais, há a 
possibilidade também de um sociólogo investigador que trabalhe nesta área, até pela 
visibilidade que ganhou a cultura, ter maiores possibilidades de trabalho, fazer mais 
investigação. E isso permitir-lhe-á uma coisa que eu acho que é importante para um 
investigador, que é ter uma intervenção social, através do seu trabalho, no sentido de 
desempenhar um papel crítico, de interveniente, e isto tudo parece interessante. 
Ambivalência porque? Porque depois há o outro lado da moeda, ao mesmo tempo que 
há esta valorização da cultura acontece também que vemos muitas vezes este olhar, 
sobrevalorizar um entendimento do processo, de produção, difusão e consumo cultural, 
muito em termos de uma racionalidade, que é muito a racionalidade de um investimento 
que se traduz em termos meramente monetários. E então daqui resultará 
necessariamente um prejuízo em vários termos e que estamos agora a falar que é para o 
investigador que correrá riscos, se não estiver atento, com o que eu costumo chamar a 
reflexividade vigilante, poderá em vez de ser um interveniente crítico passar a 
subordinar-se a esse estrito entendimento da cultura como um mero factor económico. 
Mas não é preciso ser assim, e fala-se de um paradigma novo de desenvolvimento que 
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precisamente procura não ser meramente economicista mas procura ter em conta a 
multidisciplinaridade e a criatividade e pode ser que no meio disto haja espaço para 
qualquer coisa interessante. É o que me ocorre dizer, nos outros ramos tenho mais 
dificuldade de saber com o que é que se defrontará o investigador, acho que terá 
especificidade dos seus problemas, conforme o ramo em que trabalha, não é? Aqui para 
este ramo é essa ambivalência que me deixa um bocado dividida.  
 
C.C. – E quais são os seus interesses atuais de investigação? A senhora não está 
mais dando aulas, mas continua a ter algum interesse de investigação?  
 
M.L.S. – Para já, pronto, posso dizer embora não saiba sequer se isto vai ter execução e 
finalização efectiva ou não, mas estou a pensar fazer aquelas coisas que quando 
chegamos a velhos começamos a pensar sempre fazer, e eu não me deu para fazer uma 
auto-biografia mas para fazer uma espécie de balanço de problemas, de questões, que ao 
longo do meu trabalho me fui defrontando com eles e rever alguns com um novo olhar 
de hoje. Este é assim digamos o projecto de fundo de agora, acho que voltei ao projecto 
individual e isolado, do princípio e depois há sempre coisas, temos convites para fazer 
conferências, para dar um curso aqui e acolá, eu procuro gerir isto de forma que não 
fique outra vez completamente esmagada de trabalho como estive ao longo daqueles dez 
anos no observatório, que tive que deixar contra minha vontade o ensino em 1998 
cheguei a conclusão que não era possível continuar a estar no mestrado de cultura, 
comunicação e tecnologias de informação, aqui do ISCTE, mas pronto pequenos cursos 
aqui e acolá, uns módulos, umas conferências, umas intervenções, enfim… aberta para o 
que surgir, mas cuidadosa para não ficar outra vez esmagada de trabalho que as 
condições físicas já não me dão para isso. 
 
M.D.G. – Estamos aqui já a finalizar a nossa entrevista, mas tu preparaste um 
conjunto de tópicos que elegeste, alguns agora te ocorrem ainda mencionar? Será 
que quererás dizer ainda algo mais? 
 
M.L.S. – Não… acho que os vários tópicos saíram do lugar, que eu tinha as tais décadas 
muito concertadinhas, e volta não volta ficava com uma branca porque estava a baralhar 
as décadas, mas penso que mais ou menos percorri aquelas coisas que estava a pensar e 
não me ocorre qualquer coisa que valha a pena acrescentar. 
 
A.F.C. – Muito bem, muito obrigado. 
 
M.L.S. – Eu devo dizer, eu tenho muita inveja de não estar do vosso lado, acho este 
projecto engraçadíssimo! 


