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Sumário: Ninna Carneiro 

Nome da entrevistada: Rosa Perez 

Local da entrevista: Lisboa, Portugal 

Entrevistadoras: Helena Bomeny e Karina Kuschnir 

Câmera: Arbel Griner 

Duração: 1h 25min 

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

Histórias de Vida 

 

Entrevista: 8 de abril de 2011 
 
 
1º Bloco: Surgimento de oportunidade para trabalhar em Goa; contato com as	
devadasis; a questão do colonialismo português.	
 
2º Bloco: Estranhamento por parte dos nativos de Goa à sua pessoa; processo de 
codificação de seu corpo ao ser integrada às devadasis; a relação das devadasis com a 
sensualidade. 
 
3º Bloco: Receio da disseminação de tuberculose entre os intocáveis de Gujarate; 
intervenção nos hábitos dos nativos ao introduzir o uso do sabonete em seu meio; 
conflito entre a necessidade pessoal de proteção contra doenças e o ofício como 
antropóloga. 
 
4º Bloco: Retomada do estudo sobre os intocáveis em Goa; surpresa com a 
descoberta da verdadeira realidade dos intocáveis em Goa. 
 
5º Bloco: Investimento do governo indiano no estudo sobre as ciências cognitivas; 
convite para participar do Indian Institute of Technology (IIT) de Gandhinagar; 
processo  de  conceitualização  da  experiência  etnográfica;  impactos  desta  nova 
pesquisa na sua carreira acadêmica no Instituto Superior de Ciências do Trabalho na 
Empresa (Iscte).	
 
6º Bloco: Desprendimento da ideia de Portugal como componente essencial para 
a sua trajetória; tentativa de uma nova geração de estudantes de ir além dos limites da 
antropologia portuguesa, a qual tornou-se muito presa no âmbito doméstico; 
defesa em favor de um diálogo cada vez mais extenso entre a antropologia e as outras 
ciências. 
 
7º Bloco: O impacto do livro O Bosque proibido, de Mircea Eliade, em sua vida; a 
relação entre o cinema indiano e a diáspora indiana. 
 
8º Bloco: A figura de Tara Gandhi; os projetos sociais de Tara Gandhi; realização de 
um documentário sobre Tara Gandhi. 
 
9º Bloco: Apreciação pelo trabalho com seus alunos; a Faculdade de Ciência e 
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Tecnologia (FCT) como financiadora do trabalho de campo dos alunos; a 
relação atual com o Brasil; alunos que estudam países lusófonos; dificuldade em 
conciliar a vasta quantidade de alunos que a almejam como sua orientadora. 


