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Nota prévia
Ao longo de um longo trajecto profissional (cerca de quarenta 

anos) fui produzindo, como era de esperar, vários textos de dife-
rente natureza e com diferentes objectivos. Textos para publicações 
periódicas da área das ciências sociais; textos para os alunos das 
cadeiras de sociologia de que fui docente; textos para comunicações 
apresentadas em colóquios/seminários/congressos; textos para dar 
conta dos projectos realizados (relatórios e livros); textos, enfim, 
para anotar ideias com vista a posterior reflexão e aprofundamento. 
Muitos foram publicados, mas alguns encontram-se esgotados, 
outros dispersos e hoje difíceis de localizar. Retomo e revisito alguns 
desses textos no presente livro.

O trajecto profissional a que aludi foi iniciado em 1966 enquanto 
membro do grupo de bolseiros da Gulbenkian do Gabinete de 
Investigações Sociais (GIS), mais tarde Instituto de Ciências Sociais 
da Universidade de Lisboa (ICS-UL), onde me jubilei em 2005 
enquanto investigadora coordenadora, tendo ainda permanecido 
durante mais dois anos no cargo de presidente do Observatório das 
Actividades Culturais (OAC), criado em 1996, uma vez que, sendo 
o OAC uma associação sem fins lucrativos, neste último cargo não 
ficava obrigada à idade limite da função pública.

Acontece que entre os que se retiram da actividade profissional 
é comum verificar-se uma apetência para fazer balanços de vida, o 
que, numas profissões mais do que noutras, dá lugar ao exercício 
de uma escrita memorialista mais ou menos formal, mais ou menos 
intimista, conforme os casos. No meu caso, ao resolver-me a orga-
nizar esta compilação de textos, é óbvio que cedi à dita apetência, 
não sem procurar justificá-la, socorrendo-me de argumentos que 
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pressurosamente remeti para a minha área específica de trabalho, a 
sociologia da cultura.

Assim, identifiquei três motivações sociologizantes que me pare-
ceram capazes de contrabalançar a dimensão memorialista/narcisista: 
(1) o facto de a disciplina de Sociologia da Cultura ter sido incluída 
numa licenciatura de Sociologia, pela primeira vez em Portugal, 
através da cadeira que preparei e comecei a leccionar (Instituto 
Superior de Ciências do Trabalho e da Empresa, ISCTE – 1983);  
(2) o facto de as minhas provas académicas de doutoramento 
(ISCTE – 1985) e de agregação (ICS-UL – 1993) terem sido as 
primeiras realizadas, entre nós, naquela mesma área; (3) o facto de 
ter organizado e dirigido, durante onze anos, o primeiro observatório 
orientado para desenvolver estudos sociológicos sobre actividades 
culturais na sociedade portuguesa (OAC – 1996-2007).

Neste sentido, os textos agora retomados deixaram de ser apenas 
os meus textos para serem também, e prioritariamente, material 
de trabalho que remete para uma (a minha) história de carreira, 
desenvolvendo-se esta a partir de dois momentos muito peculiares.

O primeiro momento corresponde à emergência, em finais 
dos anos 60, da carreira de sociologia em Portugal – situação 
vivida co-partilhadamente pelo pequeno grupo dos que iriam ser a  
primeira geração de sociólogos portugueses.

O segundo momento corresponde à emergência, em inícios dos 
anos 80, de uma carreira em sociologia da cultura, ramo ainda não 
explorado no nosso país – situação, esta outra, então vivida indivi-
dualmente enquanto experiência inicial de aprendizagem e ensino 
do referido ramo.

Na sequência das motivações atrás enunciadas, ficou definido o 
pressuposto da feitura do presente livro, ou seja, a presunção da 
eventual utilidade do seu conteúdo como contributo (ainda que 
parcelar) para o conhecimento da emergência e desenvolvimento de 
uma determinada carreira. Posto isto, como estruturar o material 
que integraria o livro de modo que fosse o mais efectiva possível 
a aproximação a tal desiderato? Uma opção apontou logo para a 
arrumação dos textos seleccionados segundo blocos temáticos e 
por ordem cronológica para cada bloco. Opção que permitiria, por 
si só, fornecer várias informações no sentido pretendido – através 
da produção escrita, assim apresentada, poderiam identificar-se, ao 
longo do tempo, algumas das temáticas mais relevantes, algumas das 
referências mais citadas, algumas das questões que surgiam de novo 
ou das que reapareciam abordadas de novos modos.
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Mas veio a impor-se uma segunda possibilidade, que, de resto, não 
excluía a anterior, antes lhe sendo complementar. Na verdade, se a 
produção escrita é uma vertente imprescindível para o conhecimento 
de uma carreira, como a que está em causa, dificilmente se poderia 
dispensar outra vertente, constituída esta por elementos capazes 
de a enquadrar. Teria, assim, de convocar alguns desses elementos 
tidos como indispensáveis para a contextualização do material apre-
sentado, embora sem qualquer pretensão de elaborar propriamente 
uma história de vida.

De seguida, comecei a pensar que, tendo a maior parte da minha 
carreira envolvido não só a prática de investigação, mas também a de 
docência, deveria, neste livro, avançar alguma informação sobre esta 
última. Donde uma nova possibilidade, que, por sua vez, exigiria o 
recurso a outro tipo de material – os guiões que costumava preparar 
para as aulas.

Tendo em conta estas considerações, resultou um livro que 
integra três partes. A primeira, «Um percurso», é um quadro 
prévio de informação com intuitos de natureza contextualizadora; 
a segunda, «Escritos», é uma colectânea de artigos e comunicações 
distribuídos por vários blocos temáticos e por ordem cronológica; a 
terceira, «Guiões de aulas», é uma reconstituição de apontamentos 
arquivados, agora reorganizados segundo determinados critérios.

Ainda dois outros esclarecimentos que têm a ver com a necessária 
relativização do significado do material incluído nas três partes do 
livro enquanto contributo para o conhecimento de uma carreira 
numa determinada área. Por um lado, para lá da inevitável subjecti-
vidade das escolhas feitas para a caracterização do percurso e para 
a selecção dos textos e dos guiões, há que lembrar que o material 
aqui apresentado contempla apenas uma pequena parcela quer da 
produção escrita, quer dos conteúdos das aulas. 

Por outro lado, no que respeita já não apenas à emergência mas 
também ao desenvolvimento da sociologia da cultura em Portugal, 
não se incluiu neste livro informação sobre as carreiras que foram 
posteriormente surgindo no mesmo ramo disciplinar, o que não 
estava no âmbito do presente trabalho poder contemplar.

Em suma, trata-se apenas de um exercício exploratório de busca 
de um tempo que não se quer perdido (a apetência memorialista/
narcisista) e se vai tecendo com recurso a instrumentos de conheci-
mento adquiridos e construídos ao longo do desenrolar desse mesmo 
tempo (a racionalização sociologizante).


