Sumário de vídeo
Sumário: Ítalo Rocha
Nome do entrevistado: António Costa Pinto
Local da entrevista: Lisboa, Portugal
Entrevistadores: Celso Castro, Helena Bomeny e Ângela de Castro Gomes
Câmera: Arbel Griner
Duração: 2h 19min
Nome do projeto: Cientistas Sociais de Países de Língua Portuguesa (CPLP):
Histórias de Vida
Entrevista: 14 de dezembro de 2010
1º Bloco: Origens; família; origens sociais; impressões sobre a sociedade rural
portuguesa; a ida para o liceu.
2º Bloco: O período no Liceu Pedro Nunes; a escolha pelo Direito; politização e
ingresso na militância; a extrema-esquerda e o movimento estudantil em Portugal; a
influência do tio; o impacto de maio de 68.
3º Bloco: A escolha pelas Ciências Sociais via História; o impacto da transição
democrática; o serviço militar; afastamento do ativismo político; a ida para a
História; Sedas Nunes.
4º Bloco: O ambiente acadêmico da História nos anos 70; afastamentos e
reestruturação do curso de História; a ida para o Iscte como assistente estagiário;
preocupações intelectuais; As origens sociais da ditadura e da democracia,
Barrington Moore.
5º Bloco: O doutorado; Instituto Universitário Europeu; Philippe Schmitter; Stuart
Woolf; os cientistas sociais e as elites em Portugal e Brasil; o terceiro ano na
Universidade de Stanford; o Estado Novo português.
6º Bloco: A intelectualidade portuguesa e a ditadura; o ambiente fechado e os
reflexos sobre as ciências sociais portuguesas; o processo de europeização; uma
comparação entre Itália e Portugal.
7º Bloco: Instituto Universitário Europeu e Universidade de Stanford; o modelo do
Instituto Universitário Europeu; Steven Lukes; a experiência em Stanford; a
multiculturalidade; a adesão de Portugal à União Européia.
8º Bloco: A Ciência Política em Portugal; origens; o tardio desenvolvimento;
Adriano Moreira; a Sociologia em Portugal.
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9º Bloco: A Ciência Política e a Antropologia em Portugal; o núcleo fundador; a
institucionalização da Ciência Política; a matriz da Antropologia em Portugal; o pós25 de abril; José Cutileiro; uma nova geração.
10º Bloco: A relação ICS–ISCTE; Adérito Sedas Nunes; influências, características
e diferenças; as duas instituições atualmente.
11º Bloco: As Ciências Sociais em Portugal; dois pólos de investigação1: Lisboa e
Coimbra; internacionalização; a Universidade do Porto; elites política e universitária
em Portugal.
12º Bloco: Atividades extra-acadêmicas; a participação de cientistas sociais na
esfera pública; interesses; a busca pela memória em Portugal.
13º Bloco: Países de língua portuguesa; a relação entre a ditadura e a democracia em
Portugal; transição e descolonização; identidade entre o mundo de língua portuguesa;
aproximações nas Ciências Sociais.
14º Bloco: A relação pessoal com os países de língua portuguesa; os contatos com o
Brasil; as relações entre Portugal e África nas Ciências Sociais.
15º Bloco: As Ciências Sociais hoje e obras marcantes; problemas e constatações; As
origens sociais da ditadura e da democracia, Barrington Moore; Theda Skocpol;
Transitions from authoritarian rule.

