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António Firmino da Costa: Vamos começar. Muito obrigado, é um grande gosto 
poder ouvir-te sobre a tua biografia pessoal, intelectual, cívica. Talvez pudéssemos 
começar pelo início, por falar um pouco de onde nasceste, da família, dos 
primeiros tempos, e dos primeiros estudos antes de chegar à universidade… 
 
Boaventura de Sousa Santos: Nasci aqui em Coimbra, não é? Nasci a 800 metros da 
universidade, o lugar onde nós estamos, e vivi aqui praticamente até aos meus 22 anos, 
até sair quase directo da universidade para Berlim ocidental. E, portanto, licenciei-me 
aqui, na faculdade de direito. Na altura não havia sociologia, como os nossos colegas 
brasileiros certamente saberão, em Portugal. E portanto, licenciei-me em direito e fui, ao 
que consta, o primeiro filho de um operário a cursar a Faculdade de Direito de Coimbra, 
em sete séculos. O meu pai era chefe de cozinha num restaurante famoso aqui na 
cidade, o café Nicola, e realmente foi um feito, segundo nos diziam, nos princípios dos 
anos 60, exactamente esse facto, e mais escandaloso ainda era o facto de eu ser o melhor 
aluno do curso. Já ser filho de operários era uma coisa estranha, não é?, mas ser o 
melhor aluno era um bocado complicado para eles entenderem. De modo que ainda me 
recordo de o meu pai me contar que uma vez um professor da Faculdade de Direito, o 
Dr. Carlos Moreira, que era professor de direito constitucional, um velho monárquico… 
Nessa altura, a elite, que era a faculdade de direito local, almoçava no café Nicola quase 
sempre, de maneira que ele um dia tomou a iniciativa de subir à cozinha, que era no 
último andar, para saber afinal quem era o pai daquele estudante. E o meu pai, no meio 
das panelas e dos tachos e do cheiro ao bife - que ele era um especialista em fazer o bife 
à Nicola, que era uma maravilha - lá lhe explicou exactamente, com a simplicidade dele, 
quem ele era… Foi aqui que eu me formei e depois… 
 
AFC: Em direito… 
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BSS: Em direito. Na Faculdade de Direito, exactamente. Ganhei um prémio. O prémio 
Ludwig Erhard - que era na altura primeiro-ministro da Alemanha, penso eu, ou que 
tinha sido, recentemente, primeiro-ministro da Alemanha ocidental -, na base do qual 
me foi possível ir para Berlim ocidental. E em Berlim fui para a Universidade Livre de 
Berlim, e aí estive a cursar filosofia do direito, em Outubro de 1963. Eu cheguei a 
Berlim na mesma altura em que o John Kennedy chegou também a Berlim e disse 
aquela frase famosa, «Ich bin ein Berliner» [“eu sou um berliniense”]. E aí fiquei. 
Fiquei quase dois anos. E foi uma experiência bastante marcante para mim, para um 
português que nunca tinha saído de Coimbra. Foi uma saída quase directa daqui, de 
comboio, de trem, como dizem os nossos colegas brasileiros, para Berlim ocidental. E 
foi muito difícil para a minha mãe. Sou filho único e, portanto, era complicado. Ainda 
me lembro que a minha mãe coseu uns bolsos especiais por dentro das calças, para eu 
levar o dinheiro, porque tinha medo de que me roubassem o dinheiro durante a viagem. 
De modo que, pronto, comecei aí a minha estadia. Não sei qual é o detalhe que 
querereis que eu ponha na narrativa, mas obviamente foi uma estadia marcante, por 
vários aspectos. Por um lado, porque foi realmente o meu treino em filosofia. Eu vinha 
de uma escola em que nós, para estudarmos a sério a filosofia e a tradição… A tradição 
ocidental até essa altura era a filosofia, não era outra coisa, e era basicamente alemã, e 
era preciso conhecer o alemão. 
 
Karina Kuschnir:  Mas, professor, retrocedendo um pouco, como é que surge essa 
possibilidade de vir para a escola de direito, já que o senhor destacou que era um 
feito e uma oportunidade única? 
 
BSS: Naturalmente que o ensino era público. Era nessa altura e agora também o é. E era 
um ensino de boa qualidade, aqui na cidade. Entrei naquilo a que nós chamamos o liceu. 
E eu fiz o liceu. Mas, a partir dos 12, 13 anos, já nessa altura, eu tive uma bolsa da 
Fundação Gulbenkian. Eu fui dos primeiros bolseiros da Fundação Gulbenkian. E devo 
a minha licenciatura à Fundação Gulbenkian. Tenho-o dito, aliás, já várias vezes. 
Quando em 1996 recebi o Prémio Gulbenkian Ciência, referi exactamente isso. Se não 
fosse a Fundação Gulbenkian, eu nunca me teria licenciado. Ao mesmo tempo, a partir 
dos 12 anos, dava explicações (nós chamamos explicações ao que é tutoria de jovens) [a 
jovens] que não sabiam tão bem matemática quanto eu sabia, e eu, portanto, dava-lhes 
aulas, e pagavam-me à hora, naturalmente. Portanto, foi no duro, com muito trabalho, 
que consegui chegar à faculdade. Mas desde já, como digo, dos últimos anos do liceu, 
até depois à faculdade foi sempre financiado pela Fundação Calouste Gulbenkian. 
 
Celso Castro: E essa sua opção pelo direito, ela… 
 
BSS: Na altura, não havia outra. Aliás, se ouviram o João Ferreira de Almeida, todos os 
outros, o Madureira Pinto, não me lembro se também foi … 
 
Maria das Dores Guerreiro: É de economia. 
 
BSS: É de economia. Não tínhamos qualquer outra hipótese. Aliás, como os bacharéis 
no Brasil. Foi assim que se fez a elite política brasileira; foi fundamentalmente nas 
faculdades de direito, no Recife, e depois também nas outras faculdades que entretanto 
surgiram, até porque era uma formação, na altura, apesar de já muito dominada pelo 
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positivismo, bastante dominada pelo positivismo, era uma formação que tinha alguma 
amplitude na tradição francesa, que era aquela que dominava em Portugal, e que penso 
que também dominou no Brasil durante muito tempo. Havia uma secção de económicas 
dentro da faculdade de direito, havia ciência política dentro da faculdade de direito, 
muito ligada às teorias do Estado Novo, que na altura dominava o país. Era uma 
formação que nos abria pelo menos para as preocupações mais amplas, embora sempre 
de uma maneira muito fechada, porque era tudo visto a partir da ciência jurídica, 
portanto, da dogmática jurídica que era verdadeiramente a única admissível como 
ciência nas faculdades de direito, havendo, como digo, uma secção de economia que era 
relativamente forte na tradição desta universidade, que era uma instituição onde tinha 
estudado o próprio ditador. O Dr. Oliveira Salazar tinha sido professor aqui nesta 
universidade e exactamente nessa área de economia e finanças. Portanto, era uma 
formação fechada, cerrada, mas que tinha uma tradição de, a partir da ciência jurídica, 
poder problematizar a economia e a ciência política. Portanto, a abertura, nessa altura, 
era a filosofia. E eu estudei fundamentalmente filosofia do direito. Estudei toda a 
filosofia alemã, porque me interessava muito conhecê-la. Foi nessa altura que tive um 
conhecimento mais profundo da filosofia alemã, e da filosofia do direito em especial. E, 
portanto, foram dois anos muito importantes da minha vida. Eu estava ligado… Tinha 
sido aqui, enquanto estudante, até aos meus 21 anos, militante do Movimento Católico. 
Procurámos fazer aqui uma renovação democrática dentro da organização católica, da 
acção católica como na altura se chamava, que era a JUC, a Juventude Universitária 
Católica, que em Coimbra estava sediada no CADC - Centro Académico de Democracia 
Cristã, que era uma instituição de direita e tinha sido formada, salvo erro, não sei se foi 
pelo Salazar, mas foi membro. O Cardeal Cerejeira também foi membro. Mas foi 
tomado, no princípio dos anos 60, por um grupo de pessoas que procuravam renovar 
aquela instituição. E eu durante algum tempo fiz parte dessa instituição até que me 
convenci de que religião católica em Portugal não dava nenhuma abertura, era uma 
hierarquia, mas não só a hierarquia: os padres que dominavam aquilo, o capelão da 
universidade, que foi mais tarde bispo de Braga, eram realmente muito conservadores. 
Portanto, eu acabei essa ligação com a Igreja e, desde então, não voltei. Mas, em 
Berlim, fui ficar numa pousada correspondendo praticamente às repúblicas de Coimbra 
das organizações católicas da Alemanha. E foi também uma experiência muito 
interessante, colectiva, muito interessante porque, apesar de nessa altura já ser uma 
pessoa que tinha abandonado o catolicismo, senti-me confortável com uma outra visão 
da vida católica e participei em muitas actividades que tinham fundamentalmente a ver 
com a luta anti-colonial. Foi aí, só em Berlim, que eu me dei conta, verdadeiramente, de 
que era preciso fazer uma luta anti-colonial. E lembro-me muito bem de que fiz uma 
conferência nessa altura, enquanto lá estava, e até há uma história muito interessante a 
esse respeito porque, nessa altura, era o momento em que estava a surgir o movimento 
SDS, Movimento dos Estudantes Socialistas da Alemanha que, mais tarde, levaram ao 
Maio de 68. O Rudi Dustcke, por exemplo, que eu conheci bem em Berlim, não tinha 
ainda chegado a Berlim. Nessa altura era o Wolfgang. E eles vieram na altura em que eu 
fiz essa palestra, talvez um, dois anos depois, e traziam com eles uma série de slides (na 
altura não havia outras coisas), diapositivos, com massacres dos militares na guerra 
colonial em Angola e Moçambique. E vinham com o objectivo de fazer o que eles 
costumavam fazer que era, sempre que alguém vinha defender as ideias colonialistas, 
eles interrompiam a sessão e punham a sua máquina de diapositivos e então mostravam 
e denunciavam o que se estava a fazer. O meu texto chamava-se [inaudível], “Portugal: 
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o herdeiro do colonialismo” e era uma crítica, realmente, nessa altura, à política colonial 
do estado português. No final da sessão foram eles que vieram ter comigo e disseram 
“Nós viemos aqui para perturbar e, se possível, anular a sua conferência, porque, sendo 
português, esperaríamos que fosse defender o colonialismo português, mas, uma vez 
que não o fez, se quiser, junte-se à nossa organização.” Obviamente que eu não o fiz. 
Disse-lhe que era estrangeiro. Aliás, as minhas motivações políticas, nesta altura, não 
eram as que tenho hoje. Cresci muito nesses anos. Nessa altura essa foi alguma da 
minha actividade, mas trabalhava muito, e foi, para mim, uma experiência muito 
importante viver em Berlim dividida pelo muro. E eu, como estrangeiro… Era uma 
coisa inédita haver um português em Berlim. Aliás, os meus primeiros colegas 
perguntavam-me se Portugal era no Norte de África. Na altura, Portugal era uma 
entidade mais ou menos obscura em toda a Europa. O que nós caminhámos nestes 
últimos 40 anos! E, portanto, era uma experiência sempre problemática. Mas, sendo 
estrangeiro, eu podia atravessar o muro, e a partir do dia 1 de Maio de 1964, penso eu, 
passei a fazê-lo todos os dias, porque comecei a namorar uma alemã que vivia do lado 
oriental, e portanto, eu praticamente todos os dias atravessava o muro, normalmente no 
metro, e passava o dia, às vezes mais do que um dia, em Berlim oriental. Também ia, 
por vezes, por razões de trabalho. A biblioteca, sobretudo a área de filosofia do direito 
estava toda na Humboldt University, Universidade de Humboldt, que era do outro lado 
do muro. E, portanto, mesmo para ir a alguns dos arquivos, eu precisava de ir lá. E 
realmente essa experiência foi uma experiência muito rica, porque é ela que explica por 
que razão, nessa década, eu não podia nunca assumir uma posição marxista. 
 
HB: E podia consultar a universidade livremente? 
 
BSS: A universidade, sim. A Universidade de Humboldt e a biblioteca da universidade, 
sem problema nenhum. Não havia nenhum problema. Havia nessa altura muita 
repressão política. Tem que se imaginar que eu estava em Berlim oriental. Ia a Berlim 
oriental na altura do Walter Ulbricht, que era secretário-geral do Partido Comunista, e 
que era o período alto do estalinismo na Alemanha oriental. Um grande intelectual, 
Robert Haberman, nessa altura, estava a ser perseguido na universidade, e todos nós 
sabíamos disso. E é também uma altura em que se faz muita fuga de Berlim oriental 
para Berlim ocidental, sobretudo estudantes, ou outras pessoas, sobretudo jovens, que 
saltavam o muro, arriscando a vida, mas conseguiam a liberdade. E eu, nessa altura, por 
solidariedade entre estudantes de Berlim oriental e de Berlim ocidental, não fazia nada 
senão trazer, nos meus sapatos, muitas cartas. Era evidentemente perigoso se me 
tivessem identificado, mas ninguém se ia lembrar de ver se eu trazia cartas nos sapatos, 
portanto, os colegas da Humboldt que queriam fugir para ocidente pediam-nos só «Põe 
essa carta no correio quando chegares a Berlim ocidental». Eu não sei para quem eram 
as cartas, não conhecia as pessoas nem sabia o conteúdo das cartas, embora soubesse 
que obviamente tinham a ver com possibilidades de fuga. Não tinha que abrir, não tinha 
que fazer nada. A carta vinha fechada, punha-lhe o selo em Berlim ocidental. 
Normalmente contactavam com amigos, parentes, deste lado, que pudessem ajudar em 
caso de fuga, não é? E, portanto, essa era a minha actividade. Mas foi uma experiência 
marcante porque, como era a altura do estalinismo, era absolutamente visível o estado 
de carência de tudo aquilo que a gente tinha em Berlim ocidental e em Berlim oriental. 
Não havia praticamente objectos de consumo; os supermercados estavam vazios. Só 
havia o comércio nas lojas do povo e, aliás, para quem vinha do ocidente e quem ia 
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maravilhado de um Portugal muito subdesenvolvido para um Berlim que era a grande 
vitrina da Europa, e que tinha sido a capital da Europa dos anos 30 até ao Hitler, é 
evidente que isso era um choque tremendo, não é? Portanto, o que eu fazia era 
transportar muita coisa para lá, que deixavam, não é? Os polícias não perturbavam… Eu 
levava cigarros para o pai da minha namorada, levava meias de vidro, levava chocolates 
(que eles apreciavam muito na Alemanha oriental) e que não havia… Portanto, fazia, e 
isso era tudo legal. Em troca, no regresso, normalmente, as autoridades enchiam-nos de 
livros: as obras completas do Lenine, as obras do Estaline… E praticamente em cada ida 
a Berlim podia trazer os livros, mas, claro, nessas condições, como podem imaginar, e 
vendo a realidade do outro lado, eu nunca, em causa alguma, poderia interessar-me pela 
leitura desses livros. Portanto, a minha leitura do Marx e do Leninismo vai ocorrer 
muito mais tarde. Mas, portanto, nessa altura, o que me impediu inclusivamente algum 
alerta político e alguma viragem à esquerda foi o que eu vi em Berlim oriental. Eram 
imagens absolutamente deprimentes. Nos restaurantes só havia militares. Eu começava 
a dançar com a minha namorada e éramos os dois únicos civis, o resto era tudo fardado. 
Eu penso que ela também devia ter a sua farda, mas, enfim, não a trazia quando vinha 
comigo (risos). E, portanto, como era uma experiência que eu tinha, como muitos outros 
colegas que iam do lado de cá, o que a gente fazia era, como não lia os livros e como 
não tínhamos muito dinheiro, os livros eram os pés das mesas onde a gente, por vezes, 
instalava os nossos lugares de trabalho, porque a gente trazia tanto livro, que realmente 
aquilo tinha que ter alguma utilidade. Fazíamos mesas, mesinhas de cabeceira para pôr 
os candeeiros e tal. E essa foi a minha vivência. Mas uma vivência muito profunda. 
Quero dizer, vivencialmente na Alemanha Oriental foi realmente muito importante. 
Nesta altura, havia já uma grande crise na filosofia alemã, porque era a crise de toda a 
tradição filosófica com o nazismo e estava a desenvolver-se uma outra corrente pós-
hegeliana que a mim me influenciou muito, toda a filosofia da fenomenologia, da 
retórica, foram muito importantes, enfim, contra a metafísica, uma vez que depois da 
experiência do Hitler estava tudo… 
 
KK: Poderia identificar alguns autores e livros dessa época… 
 
BSS: O primeiro grande livro que eu li era um livro chamado Der Mann Recht (23:30) 
que ainda me lembro muito bem, O Homem no Direito, e que era de um filósofo 
chamado Gustav Radbruch. Depois vieram os outros, toda a tradição hegeliana também, 
eu tive que a ler. Os pós-hegelianos também. O Feuerbach foi sempre uma referência 
muito importante para todos nós, mas era uma referência de crítica de filosofia. O 
Husserl era um autor muito lido nessa altura. E, nessa altura, havia um grande silêncio 
em relação a Heidegger. Eu lembro-me de que li apenas um dos ensaios do Heidegger 
nessa altura e, portanto, é já no final da década 60 que eu vou, depois de uma estadia em 
Tübingen, estudar em profundidade o Heidegger. Na altura associava-se o Heidegger 
um pouco ao pensamento nazi, com alguma injustiça. O homem era um homem de 
direita, obviamente, mas tinha um pensamento que tinha uma estrutura, que não se pode 
medir apenas por ligações políticas. De todo o modo, era uma figura proscrita nessa 
altura. Outro filósofo muito importante que eu colhi nessa altura, que ficou importante 
até hoje, ainda hoje nos meus trabalhos o cito muito frequentemente, foi o Ernst Bloch, 
que escreveu um livro (escreveu muitos livros, obviamente) … Ele vivia, nessa altura, 
do outro lado, em Berlim oriental; tinha optado por ficar na Alemanha oriental. Depois 
acabou por ir para os Estados Unidos, enfim, também não se deu bem nos Estados 
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Unidos, voltou para a Alemanha oriental. Sempre foi um homem muito heterodoxo e 
muito independente. Era o Ernst Bloch, que escreveu o livro Das Prinzip Hoffnung, O 
Princípio da Esperança, em três volumes, que é uma obra fundamental da filosofia 
contemporânea, aliás, mais lido no Brasil do que lido em Portugal, no meu entender. 
 
CC: O professor voltou em 64, não é? 
 
BSS: 65. 
 
CC: 65. E assumiu o posto de professor assistente em Coimbra. Qual era o clima 
intelectual e político em Coimbra à sua volta nessa altura? 
 
BSS: Era extremamente estreito, não é? Eu entrei para a faculdade de direito porque o 
destino que havia, normalmente, nesse tempo, era que os melhores alunos eram todos 
contratados como assistentes, os dois melhores alunos, não é? E fui eu contratado. A 
melhor nota normalmente era o 17 ou o 18, nunca se dava acima do 18 ou 17. Não se 
dava. Não sei se me formei com 17 valores ou com 18, mas sei que fui o melhor, porque 
disputava, nessa altura, com o meu colega de curso, que aliás é meu amigo até hoje, o 
Dr. Artur Santos Silva, que passou a ser mais tarde director de um importante banco 
português, o BPI, e que é agora presidente do conselho geral da minha universidade. 
Ficámos amigos ao longo destes anos todos. Ele também entrou como assistente, mas, 
enfim, o pai era um grande advogado do Porto, e nós como assistentes ganhávamos 
bastante pouco, e ele tinha a possibilidade de fazer muito mais dinheiro fora da 
faculdade de direito e saiu. E, portanto, o ambiente era de grande fechamento 
intelectual. A discussão política era praticamente inexistente. Aliás, eu vivi muito 
fechado na ciência jurídica durante todo esse tempo. Ainda me lembro que vivia aqui, a 
100 metros daqui, e entrava na faculdade às nove horas da manhã e saía às nove horas 
da noite, anos a fio. Aliás, é daí que vêm as minhas longas horas de trabalho, porque eu 
hoje nos Estados Unidos faço o mesmo; talvez até consiga ficar no meu gabinete mais 
horas do que ficava nessa altura. Portanto, trabalhava sempre muito. Fazia isso ao 
sábado e ao domingo, como até hoje. Nunca soube o que eram férias. Portanto, era um 
trabalho muito intenso no sentido de conhecer bem. Na altura estava ligado ao direito 
penal, fiquei brevemente a trabalhar com um professor, que foi depois ministro, já 
depois do 25 Abril, que era o Dr. Teixeira Ribeiro, na área de economia. Mas depois 
passei para direito penal. E fui assistente de um professor que foi, também, o primeiro 
ministro da educação depois do 25 de Abril, o Dr. Eduardo Correia. E, portanto, eu vivi 
esse tempo aqui em Coimbra, mas muito centrado. Não se fazia discussão política 
dentro da faculdade, fazia-se a discussão filosófica, a discussão jurídica, debates muito 
acalorados, mas era tudo dentro de coisas que hoje, vistas de fora, são absolutamente 
ridículas, porque todos nós tínhamos que dominar muito bem o alemão, saber as últimas 
obras, saber as notas de rodapé das últimas obras, e disputávamos num ambiente 
extremamente exigente, mas dentro de um marco muito restrito, onde se criam hábitos 
de trabalho extraordinários, penso eu, de rigor científico, de profundidade, mas também 
de capacidade de crítica, mas crítica dentro da ciência, dentro da tradição científica. Mas 
é aí que surge esse trabalho muito intenso. E é nesse processo que eu me começo a 
desiludir fortemente com o direito, não é? Porquê? Porque eu, vindo já com a tradição 
filosófica de Berlim, que era uma tradição mais aberta, era uma tradição já democrática, 
enquanto que Portugal era ainda uma ditadura… Era uma tradição onde a sociologia do 
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direito começava a entrar nas faculdades, para além da filosofia do direito e da filosofia 
geral, ao passo que em Coimbra isso estava bloqueado, em Coimbra não se podia falar 
dessas coisas. Portanto, foi um momento para mim, sobretudo quando comecei a entrar 
com relações, por exemplo, entre o existencialismo e o direito penal, por exemplo, as 
situações daqueles que cometem crimes sem ter alternativa para não o fazer, o que 
Sartre chama situações existenciais ou situações-limites, era uma coisa que me 
interessava, não é?, mas isso puxava-me para a criminologia, puxava-me para a 
psiquiatria. Estava a pensar fazer uma tese em direito, de relações entre a psiquiatria e o 
direito, a questão dos crimes cometidos por loucos ou em estados de embriaguez, eram 
formas de anormalidade que, para quem as estudava, precisavam de um lastro 
sociológico ou, pelo menos, criminológico, e isso era impossível. E, portanto, é a partir 
do final da década de 60 que eu começo a ver que o meu caminho está bloqueado. Os 
meus colegas que fariam as suas dissertações aqui na faculdade de direito, naturalmente 
que as poderiam fazer e que o faziam certamente com êxito, só que levava-se muito 
tempo para fazer uma tese. 20 anos… Um dos nossos mais interessantes professores, 
doutor Orlando Carvalho levou 22 anos, acho eu. Eram outros tempos. Estávamos longe 
de Bolonha… Agora se os nossos estudantes perderem mais de três anos - também acho 
que é um exagero para o outro lado - até se fica nervoso, não é? Nessa altura, não. 
Nessa altura, ficava-se anos a fio, porque não havia nenhuma pressão, as pessoas 
estavam assistentes toda a vida… Coimbra tinha aqui esse ambiente que era polarizado 
entre a universidade, mais nada, e depois havia uma pequena tertúlia, à qual eu 
realmente nunca pertenci verdadeiramente, onde estavam alguns intelectuais que eram 
os intelectuais à volta do Miguel Torga, um grande poeta de Coimbra, que era médico 
na altura. Falei muitas vezes com ele, mas era para discutir poesia. Na altura escrevia 
poesia, ainda hoje o faço. Sempre gostei muito dele como poeta, e conversávamos 
muito. E ele atendia-me. Eu, jovem, que entrava pelo gabinete dele, não para tratar os 
dentes e a garganta, porque ele era médico de garganta (também tinha ao lado o médico 
dentista, mas ele era de garganta), e eu andava sempre com as minhas amígdalas 
inflamadas, mas não era por causa disso, era para discutirmos poesia. E ele também não 
ligava nada à profissão médica; do que ele gostava era de discutir poesia. Discutíamos a 
poesia, discutíamos o Diário, etc. Portanto, foi um ambiente muito pequeno, de uma 
cidade muito provinciana nessa altura, com uma universidade projectada globalmente e, 
sobretudo no Brasil, devido à tradição da criação das elites brasileiras (ainda ontem 
estava aqui o ministro da justiça do Brasil evocando exactamente toda essa relação que 
houve entre esta universidade, e particularmente entre a faculdade de direito, e o 
Tiradentes, e o José Bonifácio, que foi nosso aluno aqui em Coimbra, etc.). De maneira 
que foi esse ambiente que me levou em 1969 a abandonar o país e ir estudar para os 
Estados Unidos. 
 
CC: E 68, como foi o ano de Coimbra? 
 
BSS: Foi um ano calmo. O que houve foram duas crises aqui em Coimbra. Foi o 17 de 
Abril de 1969, que é uma crise em que participa um grande número de estudantes 
denunciando a ditadura e o colonialismo durante uma visita do Presidente da República, 
Américo Tomás, na altura, a Coimbra, e portanto isso cria uma grande agitação no país 
(em Coimbra, a chamada Crise de 69, não é?, tem lugar aí). Eu era… Na altura já não 
era estudante, já me tinha licenciado em 1963. Não participei activamente nesse 
processo de contestação em 1969, até porque estava já a tratar da minha ida para os 
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Estados Unidos. A minha mulher, a Maria Irene Ramalho, tinha já ido para os Estados 
Unidos em 1968 para fazer o doutoramento. É um dos casos para a gente ver às vezes a 
diferença de gerações, porque nós fomos, talvez, a primeira geração… Às vezes pensa-
se no feminismo… Nessa altura, a minha mulher não só foi primeiro do que eu, como 
fui eu que fiquei como o meu filho de cinco anos, aqui em Coimbra, com a ajuda da 
minha mãe, obviamente (da minha mãe, que ainda hoje é viva), e fiquei aqui quando a 
minha mulher foi cursar a Universidade de Yale em 1968, e eu fui a seguir. Portanto, fui 
em meados de 1969 para os Estados Unidos, para começar depois o ano lectivo na 
mesma universidade, na Universidade de Yale. E a partir daí é que tudo muda na minha 
vida, verdadeiramente, em termos da pessoa que sou hoje, científica e politicamente, 
tudo o que ocorreu num período muito comprimido de quatro anos da minha vida, mas 
que foram muito ricos e que me mudaram completamente… 
 
HB: E porquê os Estados Unidos? 
 
BSS: A minha experiência é um pouco… Não vamos confundir a estatura das pessoas, 
mas, aí, a minha radicalização foi exactamente a mesma que se deu com esse grande 
intelectual cubano, o José Martí, que é o herói de Cuba, o grande intelectual de Cuba: é 
nas entranhas do monstro que a gente se radicaliza. Fiquei marxista e um homem de 
esquerda nos Estados Unidos, em Yale. No centro, na produção de uma das melhores 
universidades do mundo, na altura, onde se formavam as elites políticas dos Estados 
Unidos até hoje… Até o Bush também lá foi formado (acho que até vigarizou as notas, 
mas isso é uma vergonha para a minha universidade se isso efectivamente ocorreu). Mas 
era Yale e Harvard. Portanto, eram as duas universidades que disputavam as lideranças. 
Foi aí… E obviamente a guerra do Vietname. O grande factor de radicalização na minha 
vida é a guerra do Vietname e a luta do movimento negro, do movimento pelos direitos 
cívicos nos Estados Unidos. Foi essa a minha escola. Foi aí que eu comecei a ler o 
Marx, foi aí que eu aprendi o Marx, não só porque tínhamos aulas, porque nós 
estávamos num programa que era um programa integrado de sociologia e direito…. 
Nessa altura, eu fiz um salto em poucos meses da criminologia para a sociologia. 
Abandonei praticamente a criminologia porque me dei conta que, de facto, para 
conhecer o direito penal, sobretudo a área que eu queria estudar, tinha que conhecer a 
criminologia e para ler a criminologia, tinha que conhecer a sociedade no seu conjunto. 
Portanto, nesses anos, toda a minha actividade foi passada mais no departamento de 
sociologia do que em direito, embora formalmente estivesse afiliado à faculdade de 
direito. 
 
HB: O professor sabia que esse ambiente americano lhe traria mais sociologia? 
 
BSS: Quando eu fui trazia-me psiquiatria. Quando eu fui era a psiquiatria. Tem que ver 
como isto se passa, quero dizer, nós tínhamos neste momento em Yale, a primeira 
geração de professores judeus na Universidade de Yale. A Universidade de Yale, como 
grande universidade de elite, nunca tinha aceitado professores judeus. E era a primeira 
vez, desde o princípio da década de 60, que havia dois grandes professores que 
trabalhavam na área da psiquiatria, e onde a sociologia era muito forte, que eram o Ed 
Goldstein e o Joseph Goldstein, mas não eram irmãos. Eram dois judeus, um deles 
psiquiatra e um grande colaborador da filha do Freud, da Anna Freud, sobretudo nas 
questões da psiquiatria da infância. Trabalhou muito com ela, aliás. A certa altura nós 



Transcrição                                                                                               
 

 10 

éramos muito expostos a isso. Portanto, o ambiente para mim era psiquiatria. Quando 
cheguei, dei-me conta realmente da sociologia que nessa altura existia e que, portanto, 
era um departamento não muito forte nos Estados Unidos, eles nunca tinham feito um 
grande investimento, mas um departamento onde estava muita gente importante, 
(38:45), o Alfred [inaudível], David Apter, o Kai Erikson, que era filho do Erikson, 
eram tudo sociólogos, que trabalhavam alguns deles em colaboração na faculdade de 
direito, outros no departamento de sociologia. Portanto, a minha ideia era realmente 
aprofundar a sociologia política e a sociologia do direito, mas continuei muito pela 
filosofia, aí Marx. Nós temos a graduate school nos Estados Unidos. Podemos escolher 
os cursos como a gente quiser. No fundo, aquilo que a gente quer fazer agora em 
Bolonha na altura já existia; cada um fazia o seu currículo à sua maneira. E foi com um 
professor, aliás irlandês, que eu tive as melhores aulas de Marx e do Marxismo. Mas 
era, sobretudo, na biblioteca. Nós tínhamos as nossas pequenas salas, e éramos quase 
todos estudantes estrangeiros, muitos estudantes estrangeiros, que nos auto-ensinámos, 
portanto, foi aprendizagem popular, auto-aprendizagem, lendo capítulos d’O Capital, 
lendo capítulos de [inaudível] novas descobertas de novos arquivos e de coisas que a 
gente hoje conhece do Arquivo de Amesterdão, de Marx, e que, na altura, eram muito 
pouco conhecidas, alguns dos manuscritos… e foi aí que a formação teve lugar. 
Naturalmente, toda ela muito dominada pelo Movimento dos Direitos Cívicos e pela 
luta contra a guerra no Vietname, em que eu andei como todos aqueles que estávamos 
em Yale. Participámos. É a primeira vez que há uma tentativa de incêndio da 
universidade feita pelos estudantes, em 1970. Portanto, é um período muito conturbado, 
que, aliás, dura muito pouco naquela universidade. É um período que dura enquanto eu 
lá estou - não porque eu causasse, foi pura coincidência no tempo - porque aquela 
universidade, ao contrário de Harvard, abriu-se muito mais à contestação social e era 
onde havia mais professores progressistas que acompanhavam..., que nos levavam… 
por exemplo, foi a primeira vez que eu fui a um gueto em New Haven, que é a cidade 
onde está sediada a Universidade de Yale. Fui lá com um professor que nos levou a ver 
como é que viviam as populações negras dos Estados Unidos… porque a organização 
territorial das cidades dos Estados Unidos foi feita para que nunca se veja a miséria, 
nunca se vejam os pobres e nunca se veja o outro lado da cidade. Portanto, New Haven 
é uma cidade muito bonita, mas depois tinha os seus guetos. E foi aí, foi essa a 
socialização que eu tive. E foi muito importante. Portanto, quando me doutorei em Yale, 
portanto, com esta especialização em sociologia do direito, que era aquilo que eu queria 
fazer, isso foi um processo muito complicado para mim, foi uma grande transformação 
na minha vida, porque eu decidi… Os trabalhos de metodologia crítica que na altura 
dominavam os departamentos de sociologia; nós tínhamos de passar das coisas do 
estrutural-funcionalismo para as tradições da sociologia crítica. Tínhamos de mudar dos 
métodos quantitativos para os métodos qualitativos, e o método de excelência que era 
aquele que permitia devolver os estudos à comunidade, lembro-me muito bem do 
Howard Becker nessa altura, era a observação participante. Ou seja, um método que 
tinha a sua raiz etnográfica, mas que, na altura, todos pensávamos que era o grande 
futuro da sociologia, uma sociologia qualitativa. E é nessa altura que surge a 
oportunidade de ir fazer o meu trabalho de campo no Brasil. Os meus avós, os dois, 
tinham sido imigrantes no Brasil. Um deles tinha sido operário, tinha andado a assentar 
os carris dos eléctricos do Rio, na Lapa. Foi o meu avô que os ajudou a assentar… 
 
HB: Quando é que eles foram? 
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BSS: Eles foram… Quando é que foi o Washington Luís? Eu lembro-me que o meu avô 
esteve lá no tempo em que o Washington Luís era presidente do Brasil. 
 
CC: Em 30… 
 
BSS: O meu avô deve ter chegado nessa altura. Porque eu só muito mais tarde é que 
vim a saber como é que se chamava o presidente, porque, para o meu avô, o presidente 
se chamava Vasington Luís, e até que eu soubesse que o Vasington era o Washington 
Luís levou um certo tempo. Bem, e a grande transformação como cidadão e como 
cientista social é quando eu vou para o Brasil fazer a minha pesquisa nas favelas, e viver 
numa das favelas. 
 
HB: Que ideia tinha do Brasil? 
 
BSS: Era uma ideia romântica. Aliás, se eu pudesse, tinha vindo fazer a minha pesquisa 
para Portugal. Acontece que na altura não havia fundos em Yale para nós podermos 
fazer trabalho de campo, que devia ser, ou que nos aconselhavam que fosse, no 
estrangeiro. Certamente não gostavam que a gente estudasse os Estados Unidos, não é? 
E a América Latina… Tem que ver que estamos na Aliança Para o Progresso, a luta 
contra Cuba… Por tudo isso era muito importante estudar a América Latina. Eu só 
podia estudar o Brasil, dadas essas ligações sentimentais, digamos assim, e quis 
conhecer o Brasil. Portanto, como já estava treinado pelo meu trabalho, a minha 
radicalização foi fundamentalmente social, de consciência social, de me revoltar perante 
a desigualdade social, que para mim foi uma grande surpresa porque em Portugal nós 
não víamos tanta desigualdade social, havia um certo nivelamento social por baixo; o 
Salazar tinha achatado a sociedade no seu conjunto. Quando chego aos Estados Unidos, 
isso para mim é uma surpresa. Em Berlim, não via grande desigualdade social, porque a 
desigualdade era política, era entre Berlim leste e Berlim ocidental. Berlim - vim a saber 
depois, obviamente - era a cidade mais financiada pelos americanos, pelos franceses... 
porque era a grande vitrina do capitalismo ocidental virada para a Alemanha oriental, 
não é? Portanto, não havia praticamente exclusão social em Berlim. Lembro-me que 
depois, quando abandonei a casa de estudantes onde estava, fui viver para um 
apartamento de uma antiga cantora de ópera de Leipzig, que às vezes cantava ópera para 
mim, de exasperação, a horas em que eu queria estar concentrado no meu trabalho. E a 
senhora vivia de uma pensão maravilhosa que o estado alemão lhe dava! Portanto, foi 
nos Estados Unidos que eu vi o que era a desigualdade social e o que era a brutalidade 
do capitalismo em termos de desigualdade social. Portanto, comecei a trabalhar no que a 
gente chama “a guerra contra a pobreza”, na altura chamávamos war on poverty, 
portanto, as coisas não inovam muito nestes 40 anos, e comecei pelos arredores de New 
Haven. E a ir para o Brasil, só podia estudar realmente os oprimidos, os excluídos, 
digamos assim. Portanto, era uma questão de escolher. Para mim era fundamental ir 
para o Rio porque os meus avós tinham estado no Rio. Era também o encanto do Rio. 
Também para mim, obviamente, tinha aquela imagem… Aliás, um dos meus avós… 
Ambos vieram pobres, mas um veio particularmente pobre, porque se apaixonou por 
uma, ou talvez por várias, brasileiras ao longo da sua vida e, portanto, chegou a Portugal 
sem eira nem beira, e as bruxas da aldeia da minha avó diziam que eram as brasileiras 
que lhe tinham comido todo o dinheiro que ele tinha. Divertiu-se certamente; foi um 
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homem feliz…e depois trouxe um baú de roupa. E fez mais um filho à minha avó, a 
minha tia mais nova, que tinha a minha idade. E foi tanta a coincidência que a minha 
mãe chegou a amamentar a irmã, porque éramos mais ou menos da mesma época. Mas 
isto só para explicar o encanto do Rio, não é? No Rio tinha alguns contactos, aliás um 
colega meu da escola Getúlio Vargas, do Rio, que é o Joaquim Falcão, colega até hoje e 
meu amigo até hoje, estava em Harvard. Ele depois não concluiu, veio embora. Ele e o 
Roberto Mangabeira Unger que é agora vosso ministro, ambos estavam em Harvard, 
não é? Conhecia-o a ele e conhecia outras pessoas que me puseram em contacto com a 
elite brasileira local. Foi com eles e através deles que eu fui conversar com o Glauber 
Rocha e com a família e com tudo isso. Mas a minha opção era realmente fazer esse 
trabalho nas favelas. 
 
MDG: Estiveste quanto tempo no Brasil dessa primeira vez? 
 
BSS: Eu estive na primeira vez… Não sei precisar, mas devo ter estado uns sete meses. 
Tive que vir aos Estados Unidos, mas depois voltei. Aliás, a Maria Irene esteve no 
primeiro mês, mas depois foi embora; o miúdo tinha que entrar na escola… Portanto 
devo ter estado uns sete meses naquela altura. De 1970 para 1971. Portanto, eu vou para 
lá exactamente sem grande conhecimento do terreno. O meu grande instrutor foi um 
grande antropólogo americano que depois, aliás, foi um bocadinho mal tratado no final 
da sua vida, como acontece frequentemente: o Anthony Leeds, que era um grande 
especialista das favelas do Rio de Janeiro. Ele e depois a sua mulher, a Elizabeth Leeds. 
Aliás, a primeira vez que eu fui ver todo o material das favelas foi numa visita que fiz a 
Austin, no Texas, no departamento de antropologia, aliás, na garagem dele, onde ele 
tinha toda a documentação das favelas. 
 
CC: O livro dele, Antropologia do Brasil Urbano,1 é de 78, se não me engano… 
 
BSS: Dele? Já tradução… Porque eu conhecia as obras dele em inglês, que ele produzia 
nessa altura. Era uma pessoa extremamente afável. Foi ele que me abriu algumas portas 
e fechou outras, de facto. Quero dizer, na altura era muito complicado. Na altura, era 
uma situação muito controversa. Nunca mais saíamos daqui se eu lhe explicar todas as 
minhas peripécias nas favelas do Rio, porque foram muitas. 
 
HB: Mas muito interessante também, porque é muito original essa entrada nesse 
momento. 
 
BSS: É original, porque é um momento muito difícil também no Brasil, como calcula. 
Estamos no auge da ditadura. Aliás, mais adiante, depois em 72, volto ao Brasil, numas 
férias em Yale, dou aulas na PUC do Rio, e pouco depois de eu sair do Rio, uma das 
minhas alunas é presa e desaparece. E depois foi, mais tarde, encontrada no DOPS, foi 
torturada, a Flora Strozenberg que é ainda hoje uma advogada do Rio, uma grande 
advogada do Rio, de uma grande família judaica. Mas, portanto, a minha entrada foi 
muito problemática por várias razões. Primeiro, porque eu sou português. Quando quis 
fazer o trabalho nas favelas e comecei a aproximar-me, a trabalhar com lideranças, 
fundamentalmente, com os contactos, poucos, que eu tinha, com uma professora do 

                                                
1 Anthony e Elizabeth Leeds, A Sociologia do Brasil Urbano (Rio de Janeiro: Zahar, 1978);. 
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IUPERJ na altura (era um bom, e ainda é, um bom departamento de sociologia do Rio), 
que me ajudou e me deu contactos: Alícia Valadares, com quem falei, com quem 
conversei muito, que me deu algumas dicas. E eu fui, então, tentar os contactos para 
poder entrar numa favela onde eu queria, pelo menos, passar quatro meses a viver, 
porque tinha aquela ideia de que era preciso pelo menos, ter uma permanência forte, 
uma vez que eu não precisava de fazer o aprendizado da língua, que os antropólogos 
normalmente fazem, mas, uma vez que eu dominava a língua, os orientadores acharam 
que devia ser esse o quadro temporal em que eu me devia mover. Tinha que trabalhar 
muito rapidamente, obviamente, e fiz várias tentativas. A primeira tentativa foi um 
desastre completo que me podia, aliás, ter custado a vida. Eu fui para uma favela onde 
estive recentemente, porque estive no Rio para uma sessão do Teatro do Oprimido, que 
é das favelas da Baía da Guanabara, a caminho do aeroporto de Galeão. 
 
CC: A favela da Maré? 
 
BSS: A favela da Maré. A favela da Maré hoje é uma cidade comparada com o que era 
na altura. Era assente em palafitas e era a miséria mais abjecta que eu alguma vez tinha 
visto. Nada a comparar com os arredores de New Haven. Realmente, era um ambiente 
pestilento, de pântano, com crianças subnutridas, com um ambiente de uma degradação 
humana que me deixou completamente perturbado. Mas exactamente pelo idealismo 
dessa altura… Embora o meu quadro teórico me dissesse que eu queria trabalhar numa 
favela operária, ela não era uma favela operária, era uma favela de serviços, e 
praticamente de um lúmpen (se podemos usar o termo), da cidade, era uma das piores 
favelas. Talvez por isso eu gostei de ir lá. Lembro-me perfeitamente de ir pelos 
caminhos de palafita, a falar com o presidente da associação de moradores, e tivemos 
uma conversa óptima: eu disse-lhe o que é que eu gostava de saber e estivemos a 
conversar. Até que, depois de uma hora de conversa, em que eu estava a perguntar como 
é que podia alugar um barraco… “Ah, mas o senhor vem viver para aqui?”, “Venho.”, 
“Então, mas não tem medo das doenças?”, “Não, eu quero fazer o meu trabalho, e o 
meu trabalho tem de ser feito aqui.”, “Ah, muito bem. Mas afinal verdadeiramente o que 
é que você quer fazer aqui?”, “Eu quero fazer uma investigação sobre esta favela.”. O 
homem olha para mim e diz assim: “Portuga de merda, tu sais daqui ou eu mato-te.”. 
Agarra numa carabina que tinha na parede: “Tu sais daqui ou eu mato-te.”. Eu fiquei 
perplexo. “Investigação”, o que é que eu disse? Não sabia exactamente. Mais tarde é 
que eu vim a perceber que erro é que eu tinha cometido. Foi uma mudança… Eu 
imediatamente fiquei lívido, como podem imaginar, não é? Fiquei com muito medo. 
Saio. Começou-me a empurrar. Eu vim pelas tábuas que ligavam o barraco dele a um 
outro barraco que me trazia a um pequeno largo já em terra firme, onde está uma série 
de mulheres, em círculo, porque entretanto tinha causado alarido, causou surpresa, e eu 
cheguei ao pé de uma delas e disse: “Eu não entendo. Eu estava a conversar com o Sr. 
Fulano (já não me lembro dele), e ele de repente começa a dizer isto e diz que me vai 
matar.” E há uma senhora mais de idade que se aproxima de mim e diz “Eu se fosse a ti, 
ia-me embora já, e não corras até dobrares aquela curva.” Porque havia uma curva, e 
depois de curvar ia dar à Avenida Brasil, que é onde estão os ónibus que circulam entre 
o Galeão. E eu assim fiz. Saí muito calmamente, nervoso, a tiritar por todos os lados, 
muito nervoso. Muito calmamente. Quando dei a curva e eles deixaram de me ver, corri 
que nem um louco, meti-me no primeiro ónibus (autocarro como dizemos em Portugal), 
e fui até à casa de um amigo meu, não me lembro agora o nome dele, mas é um 
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advogado no Rio ainda hoje. Cheguei lá estava completamente estava passado… 
Deram-me um chá, tiveram que me deitar, porque eu estava realmente ofegante e 
completamente transtornado. Lá depois me acalmaram e me disseram “Vamos lá contar 
um pouco o que é se passou”. E eu disse passou-se literalmente isto. “Pronto, agora 
vou-te explicar…”, e depois um outro colega do IUPERJ confirmou ainda mais: “Tu 
falaste em investigação. No Brasil, investigação é criminal, é polícia. O que tu estavas a 
fazer é pesquisa, não é investigação.” É por isso que eu hoje estou muito interessado em 
tradução intercultural. Por não a ter feito ia ficando ali. E, por outro lado, ainda havia 
outra coisa… Isto é o que a gente às vezes faz não preparando bem o campo, que é um 
conselho que eu dou sempre aos meus jovens estudantes, quer aqui, quer nos Estados 
Unidos. É: “Preparem muito bem o terreno.” Porque, na altura, havia muito 
voluntarismo e nem sempre se fazia todo o trabalho que deveria ter sido feito, que era 
verificar, por exemplo, que nas costas daquela favela havia uma fábrica de bolachas de 
um português que, na altura, queria ver se a favela era desocupada para expandir a 
fábrica. Bem, imaginam um português a vir ali dizer que está a fazer uma investigação, 
e do outro lado está uma fábrica de bolachas… O indivíduo obviamente que pensa que 
eu estou ali como caguete, como ele me chamou. Pronto. Isso ficou esclarecido. 
Exactamente, fiquei dois ou três dias serenamente em casa, fui até à praia, Ipanema, 
para ver se punha a cabeça direita. Comecei a fazer um relato do que é que tinha feito. 
Tinha-me preparado o melhor possível em termos teóricos, mas nunca me tinha dado 
conta da diferença do português do Brasil em termos do que poderia ser a minha 
investigação. Pronto, a partir daí, fui escolher então, por conselho de várias pessoas, 
inclusivamente gente ligada à Igreja Católica que na altura trabalhava nas favelas, que 
eu também conheci na altura no Rio, que era muito importante fazer aquilo que eu no 
fundo queria fazer, que era ir viver numa favela operária, e houve duas opções: a 
Rocinha e o Jacarezinho. Primeiro fui à Rocinha. Cheguei a alugar um barraco lá no alto 
da Rocinha, mas entretanto fui visitar o Jacarezinho e, de imediato, me dei conta de que 
era uma favela mais diversificada sociologicamente para mim, porque era uma favela 
mais operária do que era a Rocinha. A Rocinha tinha muitos serviços para Ipanema e 
para Copacabana, ao passo que o Jacarezinho tinha muitas fábricas ao lado, portanto era 
efectivamente a favela ideal. E então comecei a trabalhar. Aluguei um barraco, vivi lá, 
trabalhei com as pessoas… Tive muito mais cuidado, obviamente, como podem 
imaginar. Tentei ir falar com vários líderes. Mas é evidente que foi uma entrada lenta. A 
primeira dificuldade era eu ser português, porque fazer pesquisa no Brasil naquela altura 
era, por antonomásia, ser americano. Um português não faz pesquisa. Um português faz 
negócio. Quando eu cheguei à favela perguntaram-me: “O que é que tu queres? Queres 
vender o quê?”, “O teu negócio é secos e molhados?”… Quantas vezes me fizeram esta 
pergunta! E mesmo no botequim, que era de um português, eu chegava lá ao pé dele e 
perguntava (eu ia lá beber a minha cachaça, eu tinha na altura a mania de beber cachaça 
em jejum, que era a melhor maneira de matar os vermes e quaisquer perigos de doença, 
de maneira que eu, em jejum, bebia duas cachaças, não me fez nunca muito mal, pelo 
contrário, não é?), mas ele, no início: “Diz-me lá, tu queres montar um negócio? Olha 
que isto aqui está mal…Há aqui uma zona boa… Tu queres montar aqui? Aqui há uma 
zona boa…”. Até que, a pouco e pouco, eu fui dizendo que não queria montar nenhum 
negócio, queria realmente fazer um estudo com a comunidade, vivendo na comunidade, 
e centrar-me no tema, que era a resolução de conflitos, ou seja, como é que na favela… 
E o objectivo teórico era fundamentalmente esse, era dizer que nas sociedades não há 
apenas um direito oficial, há o direito popular, das comunidade populares, e como é que 
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essas comunidades que são ilegais, que são vistas como ilegais de fora, por dentro têm a 
sua legalidade própria. E essa, porque não está escrita, só se pode obter vivendo lá. 
Também não se pode apanhar por inquérito, porque as pessoas não têm sequer a 
concepção de que estão a fazer direito, não têm uma concepção analítica, é uma 
concepção folk, e portanto, temos que viver lá. E foi exactamente isso que eu comecei a 
fazer com a Comissão de Moradores. E aí é que se dá a grande transformação. E aí é 
que a minha vantagem de ser português vai ser muito importante depois das primeiras 
dificuldades, porque… 
 
KK: Desculpe interromper. O Street Corner Society era uma leitura importante? 
 
BSS: Não era uma leitura muito importante. Claro, foi um livro que eu li. Era As 
Crianças de Sanchez, era um livro de referência na altura. Lembro-me de um outro 
livro, The culture of poverty, que era de uma professora de antropologia de Chicago, na 
altura também muito conhecido, Howard Becker, mas sobretudo o seu livro marijuana 
users [livro Outsiders e artigo “Becoming a Marihuana User”] foi a nossa grande base. Era a 
bíblia, de facto. Toda a crítica do Parsons, em que eu me formei, a crítica do fim do 
funcionalismo estrutural nos Estados Unidos. As grandes referências não eram tanto o 
C. Wright Mills, portanto, os de orientação marxista. Alvin Gouldner foi muito 
importante para todos nós, mas era realmente essa tradição do Howard Becker. O 
Howard Becker tinha feito esse trabalho. Aliás, o (inaudível), que foi meu professor em 
Yale, tinha feito um trabalho também acompanhando os carros da polícia em Los 
Angeles, antes de vir para New Haven, acompanhando os carros da polícia, fazendo 
observação participante dos carros da polícia na luta contra o crime. Ele era também 
sociólogo do crime. Portanto, era um pouco esse o ambiente. Depois, havia toda a 
antropologia das favelas, e aí a escola do Tony Leeds era muito forte… E muitos outros. 
Não sabia que me iam perguntar sobre bibliografia dos anos 60… Eu podia lembrar-me 
de mais autores. Mas não era os autores marcantes, não é? Nós estávamos naquela altura 
num sentimento quase inaugural porque, mesmo para a sociologia norte-americana, isto 
era um começo totalmente diferente, porque era o fim da asfixia do Talcott Parsons e do 
funcionalismo-estrutural, era outra coisa que estava a emergir e ninguém sabia muito 
bem… Havia de um lado uma tradição marxista que vinha, aliás, do Alvin Gouldner, 
com leituras do Alvin Gouldner, até mais, como disse, do que do C. Wright Mills, e 
havia toda a orientação fenomenológica. O Garfinkel. O Garfield. O Goffmann, para 
nós, o Goffman foi outra importância muito grande. Foi um autor que nós estudámos 
exactamente nessa altura… Essas eram as tradições em que a gente se formou. Agora, 
qual é a vantagem, como eu estava a dizer, de ser português? É que há aqui uma 
dimensão política. Na altura, eu começo a ver que toda a estrutura política da favela, das 
associações de moradores, são de facto as organizações clandestinas do Partido 
Comunista Brasileiro e sobretudo dos grupos do Brizola, os grupos dos 11, que era uma 
forma realmente radical da crítica de esquerda que, como estava tudo ilegalizado, 
trabalhavam a nível das favelas, e aí é que eles de modo nenhum podiam abrir-se, nem 
com o Tony Leeds, nem com os americanos acerca desta questão. Quando eu começava, 
nas nossas reuniões, nas conversas, na cachaça, etc., quando começávamos a falar da 
política e, portanto, da ditadura em Portugal, e da necessidade que havia de lutar contra 
a ditadura. “E vocês aqui como é que vão fazer?” Aí, começamos a ter um outro lado 
político e não científico. E é aí que eles começam a dizer-nos como é que mentiam ao 
Tony Leeds e como é que faziam as coisas. Aliás eu conto isso num dos meus textos. 
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Está escrito, foi publicado nos Estados Unidos há muito tempo. Porque realmente era 
interessante porque a favela tinha, no fundo, informadores privilegiados para os 
antropólogos brasileiros. A rede clandestina das lideranças tinha algumas pessoas na 
favela que normalmente eram indicadas pelo padre ou pelos outros para serem 
entrevistadas pelos antropólogos que os visitavam. E já tinham as respostas preparadas 
para as perguntas que sabiam que os antropólogos iam perguntar. Aliás, eu conto isso 
mesmo. Inclusivamente, era um grande debate na sociologia na altura, e ainda hoje, se 
se paga pelas entrevistas. E os antropólogos brasileiros ou os sociólogos brasileiros por 
vezes pagavam pelas entrevistas. Portanto havia um mercado da sociografia dentro da 
favela que eu nunca chamei, como sabem, nunca chamei Jacarezinha. Nunca a 
identifiquei. Foi Pasárgada. Ficou assim conhecida no mundo da sociologia e, em 
particular, da sociologia do direito, como Pasárgada, que é de um poema do Manuel 
Bandeira, para não identificar a comunidade naquela altura, que era uma altura perigosa. 
Portanto, aí, eu entrei um bocadinho, pude entrar um pouco mais no miolo da 
organização política e social, e depois tive um dilema quando escrevi a tese, é que não 
podia escrever tudo. Há muita coisa que eu sei da favela do Jacarezinho naquela altura 
que nunca a escrevi, porque escrevê-la, sobretudo estando a fazer uma tese numa 
universidade americana, em inglês, obviamente que haveria sempre o perigo de que 
alguma daquela informação pudesse vir a ser filtrada, porque eram organizações 
clandestinas, e portanto a melhor informação que eu tenho da favela do Jacarezinho 
daquele período não saiu na tese de doutoramento. Mas foi essa a grande escola da 
minha vida, digamos assim, foi… A primeira talvez Berlim. A segunda foi a favela. A 
terceira terá sido a Revolução do 25 de Abril aqui em Portugal. 
 
CC: A contestação seguiu-se…  
 
BSS: Não, não. Eu doutorei-me em final de 73. É o sistema que ainda hoje é o dos 
Estados Unidos: no último ano do doutoramento, quando estamos a escrever uma tese, a 
gente entra no mercado, isto é, as faculdades de várias partes do país, vêm ao 
departamento, às faculdades, sobretudo de Yale e Harvard, recrutar, portanto, somos 
entrevistados. Fui entrevistado para a Universidade de Nova Iorque, em Buffalo, onde 
estava um grande amigo meu, o Ted Schwartz que escreveu livros maravilhosos sobre 
os Kibutz. Ele era judeu e era um homem que tinha trabalhado muito em Israel. Fui 
aceite pela Universidade de Nova Iorque para ir leccionar sociologia do direito em 
Buffalo, mas entretanto vim a Portugal. Vim a Portugal no final do regime, naquilo que 
em Portugal se chamou a Primavera do Marcelo Caetano, que entretanto já estava 
bloqueada. E quanto cheguei a Portugal é evidente que tive um período bastante mau. Já 
cá tinha vindo nas férias em 72 e já tinha visto que o meu futuro em Portugal ia ser 
muito problemático e, por isso, aceitei essa posição em Buffalo, não é? Por que é que 
era problemático? Fundamentalmente, porque na faculdade de direito, aqui em 
Coimbra, me disseram assim de caras “O que estás a fazer, não é direito, isso é 
sociologia, não tem nada a ver com direito. O direito é a ciência jurídica alemã e, 
portanto, tens de começar tudo de novo.” Eu não podia, de modo nenhum, aceitar isso. 
Portanto, tive um grande debate com o Dr. Eduardo Correia e com outros. Mas 
entretanto dá-se uma feliz coincidência: é que se forma em Coimbra, em Outubro de 73, 
a faculdade de economia, pela ala liberal do regime, onde estava o Dr. Veiga Simão, 
onde estava o Eduardo Correia, que vai depois ser ministro da educação, depois do 25 
de Abril, o Dr. Ferrer Correia que, mais tarde, vai ser presidente da Fundação 
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Gulbenkian. A ideia do Veiga Simão para liberalizar a universidade portuguesa, era 
criar faculdades novas e paralelas com uma outra lógica. E assim se criou a faculdade de 
economia, que foi dirigida por um professor de direito, o doutor Eduardo Correia que 
era o meu catedrático, digamos assim. E eles disseram-me imediatamente “Não, o que 
tu estás a fazer não tem nada a ver com direito. Então tu vais para a faculdade de 
economia, que lá damos-te toda a liberdade.”  
 
HB: Foi um desapontamento para o senhor porque o senhor entra em contacto 
com a área penal e sentiu falta da sociedade, então, vem preparado com essa 
formação e não é aceite na faculdade de direito… 
 
BSS: De maneira nenhuma. Absolutamente rejeitado. A mim dizem-me… Não vou pôr 
os nomes, mas disseram-me exactamente “Esquece o que fizeste nos Estados Unidos, 
esse doutoramento não tem nenhum valor entre nós, isso não é direito, e portanto 
acabou-se. Tens que voltar a fazer o que estavas a fazer. Eras um aluno brilhante. 
Tinhas feito já trabalho, inclusivamente publicado na Alemanha. O que é que tu queres 
mais? Isso não. Isso foi um período da tua vida que tu esqueces, não é?” Na faculdade 
de direito. Agora, quando se abre a faculdade de economia, eles também pressentem 
uma maneira muito boa de se verem livres de mim, com toda a franqueza. Aliás quase 
me foi dito assim. “Vais para a faculdade de economia.”, que eu fundei. Fui eu que 
fundei a faculdade de economia aqui da Universidade de Coimbra. E fui eu também que 
fundei a área de ciências sociais aqui. Como professor de “Introdução às Ciências 
Sociais” aqui em Coimbra. Em Outubro de 1973. E isso foi para mim muito importante 
pelo seguimento depois, não é? Portanto, eu entro aqui e é nessa altura que há uma 
grande opção familiar de saber se efectivamente ficávamos em Buffalo, porque ainda 
tinha a posição, ou se ficava aqui em Coimbra. Aí dá-se uma ocorrência muito trágica 
em New Haven, exactamente no final de 1973, um colega brasileiro cujo nome agora 
não me ocorre, que estava lá a trabalhar (Era economista. Na altura, todos os 
economistas neo-liberais do Brasil se formaram na minha universidade. Aliás, também 
há uns portugueses, o Jorge Braga Macedo, que foi meu colega em Yale na altura) … E 
o que é que aconteceu? Nós vivíamos nas residências de estudantes, e dois filhos deles 
foram assassinados e encontrados no lixo. Foram mortos por bandidos de uma maneira 
cruel e foram postos no caixote do lixo. Bem, aquilo causou uma comoção em toda a 
comunidade portuguesa, brasileira. Eu já não estava, mas acompanhei tudo aquilo que 
estava… E houve uma decisão nossa. Nós tínhamos na altura dois filhos já, porque um 
nasceu nos Estados Unidos (onde vive agora também), e nós decidimos então que, 
havendo realmente essa hipótese em Portugal, não queríamos continuar nos Estados 
Unidos. Era uma sociedade muito brutal, aquilo traumatizou muito as coisas, e havia 
uma esperança de que aqui alguma coisa poderia melhorar. E eu comecei a dar 
“Introdução às Ciências Sociais” em Outubro ou Novembro de 1973. Depois ocorre o 
25 de Abril e tudo muda nessa altura. Portanto, esta foi a trajectória. 
 
HB: Professor, eu gostaria que voltasse um pouco ao ambiente da Universidade de 
Yale porque a impressão que fica é que o professor tem uma lembrança muito 
viva, muito entusiasmada, daquele momento, e eu queria saber se foi o momento 
em que também estava lá o historiador Richard Morse. O senhor conheceu? 
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BSS: Claro. Conheci-o. Conheci-o muito bem. E foi uma influência muito importante 
quando eu defini o meu trabalho para o Brasil, portanto, logo no princípio de 69. Eu 
como digo, fiz aquelas alterações, aqueles passos rápidos da psiquiatria para a 
sociologia e comecei a centrar-me quando eu vi  que os programas de financiamento 
para a pesquisa eram só para a América Latina e para mim obviamente era para o Brasil. 
Uma das grandes referências era o Richard Morse. Ele tinha já feito muito do seu 
trabalho no Brasil e como sabe, foi ele que, enfim, estudou melhor a história das cidades 
do Brasil, a forma de colonização portuguesa e depois mais tarde, contrastando as 
cidades portuguesas e as cidades espanholas da América Latina, que é um trabalho 
absolutamente notável. E era um homem de uma erudição e de uma capacidade analítica 
sobre o Brasil que depois vai ter repercussão nos livros de síntese que ele faz, por 
exemplo, aquele que foi publicado, já tardiamente, que é o Espelho de Próspero, dele, 
que mostra realmente como ele compreendia o Brasil. Foi um dos poucos americanos, 
em meu entender, que compreendeu o Brasil a partir de dentro, e era muito respeitado, 
inclusivamente pelos sociólogos da Dona Antónia, ou seja, da faculdade de sociologia 
de São Paulo, que na altura era o grande centro… estava desmantelada, a gente sabia, no 
tempo da ditadura. Alguns estavam no exílio, como o Fernando Henrique, muitos 
outros, mas [pelos meus] contactos eu vim a saber mais tarde, inclusivamente, [que] 
sempre respeitaram talvez mais até o Richard Morse do que o Tom Skidmore, que como 
historiador é um historiador competente mas, enfim, de uma linha previsível sobre a 
visão eurocêntrica da história do Brasil, etc, ao passo que o Richard Morse não. Era uma 
outra personalidade e foi uma pessoa com quem eu aprendi muito, com os livros dele. 
Lembro-me muito bem de ter conversado com ele e discutirmos. Ele falava aliás muito 
bem português. Era uma pessoa notável. Aliás, essa efervescência… Há bocado dizia 
que eu fiquei com uma imagem positiva. Sim. Era um momento de grande 
efervescência, extremamente curto na vida de Yale, porque eu sai em 73, no final de 73, 
e a partir de 74/75 começa uma guerra do board of trustees, portanto do órgão de 
governo da universidade, no fundo, dos financiadores da universidade, que como sabe é 
uma universidade privada apesar de receber muito dinheiro do estado como acontece às 
universidades católicas um pouco pela América Latina e aqui em Portugal. Mas esse 
board of trustees começou a pensar que toda esta contestação, progressivismo, crítica na 
política, na sociologia, mesmo aqueles que trabalhavam no Brasil, quer dizer 
[inaudível]. O David Apter, eram homens da ideia do desenvolvimento, da 
modernização e desenvolvimento, eram muito críticos da ditadura também, e eram 
pessoas que tinham uma visão muito mais aberta do que devia ser a sociedade brasileira 
e ao mesmo tempo, havia toda esta contestação na área da sociologia, no direito, na 
ciência política em Yale. Foi tão forte que em 74/75 eles fazem um ataque tão grande, 
que chegam a fechar o departamento de sociologia. O departamento de sociologia foi 
encerrado, só foi aberto anos mais tarde. Aliás, é um colega hoje que conheço bem, que 
é o Jeffrey Alexander, que esteve até agora como dean da faculdade, e onde está agora 
um grande amigo meu que é o Immanuel Wallerstein, que depois de se reformar da 
Universidade de Nova Iorque, em Binghamton, é professor visitante em Yale. Outro 
grande, Ivan Szelényi, foi um húngaro que foi para os Estados Unidos e que foi também 
um grande amigo e também ficou aí. E é realmente uma pessoa que também ficou aí. 
Mas reabriram-no já nos anos 90, portanto foi uma grande…foi um período, 
fundamentalmente para eles, em que Yale estava a deixar de ser uma universidade de 
confiança para formar as elites norte-americanas, por causa dessa contestação. Havia 
sempre aquela ideia de que Harvard mantinha mais os limites que Yale, portanto foi 
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preciso pôr Yale nos eixos, e a sociologia foi uma das que apanhou logo e alguns 
professores também de direito que foram embora, saíram também, mas isto era só uma 
nota de rodapé para contextualizar por que razão é que… 
 
MDG: Precisamente nesse período, com o teu regresso e como dizias há pouco, não 
só contribuíste para a criação da Faculdade de Economia, como deste um 
contributo fundamental para o desenvolvimento das ciências sociais em Portugal, 
que com o 25 de Abril foi possível desenvolver, em particular, a sociologia, em 
contra-corrente com esse episódio que acabaste de referir. Queres falar-nos desse 
tempo e dessas vivências que foram também importantes para a sociologia em 
Portugal, para as ciências sociais? 
 
BSS: Tenho todo o gosto em falar, como tenho todo o gosto em falar de tudo, mas esse 
particularmente tem muito interesse porque há algumas coisas que não ficaram 
conhecidas nem ficaram na história destas questões. Uma delas foi que quando eu 
cheguei a Portugal, e até antes numa das férias, tive um contacto com o Dr. Adérito 
Sedas Nunes. Quando eu comecei a virar-me para a sociologia, é evidente que tive a 
curiosidade de saber quem é que estava a fazer trabalho nessa altura, e ao informar-me, 
evidente que o Adérito e o GIS, eram as referências de todos nós. Não havia, aliás, mais 
nada visível, digamos assim, em Portugal. E eu tive muitos contactos com ele, e quando 
cheguei a Portugal fui conversar com ele e disse “Estou aqui, quero trabalhar na área da 
sociologia, quero avançar” e o Dr. Adérito foi uma pessoa sempre muito simpática, 
aliás, ficámos amigos até ao final da sua vida, quando ele foi também ministro da Maria 
de Lurdes Pintassilgo, bastantes anos mais tarde, e ele então ofereceu-me um lugar no 
GIS e disse “Você deve ficar aqui a trabalhar connosco, por que é que não quer?” e eu 
disse “Dr. Adérito, muito bem, eu gostava talvez, mas gostava de ir tentar fazer alguma 
coisa nova em Coimbra, se for possível, mas quero manter sempre as relações muito 
fortes consigo, na medida do possível conte comigo” e o seu livrinho das ciências 
sociais era a nossa bíblia e continua a sê-lo, não é? É um homem que eu sempre muito 
respeitei. Entretanto, quando eu chego, começamos a fazer uns contactos… Na altura as 
pessoas estão muito divididas, quer dizer, porque eu penso que, no fundo, aquela 
primavera marcelista no final de 73 está completamente bloqueada… É uma brigada de 
reumáticos. É uma tentativa de revanchismo, de voltar outra vez ao governo de direita 
mais puro e duro. Todas aquelas aberturas, em relação, sabemos muito bem… Portugal 
e o futuro do Spínola, portanto, aquela ideia de abertura a um outro futuro colonial, que 
era um futuro colonial mas mais autónomo para as chamadas províncias ultramarinas… 
Tudo isso estava numa crise brutal, não é, portanto é nesse período que, enfim, eu vou 
ensinar as ciências sociais, e há coisas que a gente faz na vida e que não tem nenhum 
significado mas que depois tem muito significado posteriormente. Obviamente que, 
vindo dos Estados Unidos para dar um curso de introdução às ciências sociais, não 
podia fazê-lo sem mencionar os três grandes fundadores da sociologia; os três grandes 
fundadores, naquela altura para nós eram Max Weber, Durkheim e Marx, pronto, eram 
os fundadores. Acontece que, como não saberão os colegas brasileiros mas certamente 
que no Brasil houve algumas coisas semelhantes, o Marx estava proscrito, quer dizer, 
nós não podíamos ensinar o Marx. Nas minhas aulas de introdução às ciências sociais 
havia informadores da polícia, alguns estudantes, da PIDE-DGS, portanto, como é que a 
gente dava o Marx? Falando do Carlos Marques, em português. Portanto, havia um 
código entre nós, que a gente para falar do Marx falava do Carlos Marques. E 
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realmente, nós com isso nunca podíamos ser atacados por estar a falar de Marx. Havia 
aqui um livreiro em Coimbra, que ainda hoje existe, que era uma grande livraria que era 
o senhor Machado, da livraria Almedina, que tinha debaixo do balcão alguns livros do 
Marx, por exemplo, o primeiro volume de O Capital, que era o único que existia, O 
Manifesto… e era porque a cada momento podia vir a censura e levar os livros, como 
levaram muitas vezes. Pronto, era um período… mas isso foi muito importante. Isso foi 
importante só por uma razão meramente anedótica mas que lá chegarei. Mas, vou 
chegar porque tem a ver com aquilo que te ia a dizer. Então dá-se o 25 de Abril e é 
nesse momento que se iniciam os contactos. Começamos todos a ver o que é que a gente 
vai fazer do futuro, quer dizer, se agora podemos ter ciências sociais, podemos ter 
sociologia em Portugal, como é que a gente vai fazer isto. Bem, não havia muita gente, 
obviamente, todos nós tínhamos tido uma formação em direito, economia, história, 
outros tinham feito em Oxford, quer dizer, praticamente ninguém. Quem estava para 
terminar o doutoramento nesse período, esse sim em sociologia, era a Eduarda Cruzeiro, 
que não o tinha feito na altura. Uma grande amiga e uma pessoa extraordinária… E 
portanto, nós começámo-nos a juntar e fizemos várias reuniões. A primeira foi aqui em 
Coimbra. Os colegas, lembro-me muito bem: o Madureira Pinto, o Ferreira de Almeida, 
vieram aqui, vinham com a Eduarda, vinha também a Filomena Mónica, o Manuel 
Villaverde Cabral não estava cá, havia mais alguns que eu não me lembro neste 
momento… e começámos a conversar sobre o que fazer da sociologia, e portanto a ideia 
que vai haver sociologia em Lisboa… Nós vamos criar aqui em Coimbra mas nós não 
temos condições em Coimbra de fazer já um departamento de sociologia, vamos levar 
mais tempo, e levou, levou até 89, fizemos agora 20 anos do curso de sociologia, e o 
CES foi 10 anos antes. A ideia foi que nós devíamos fazer a investigação antes de 
começarmos propriamente o departamento. E portanto, surgem uma série de conversas 
em que se vai de alguma maneira fazer duas coisas que são muito importantes. 
Primeiro, dar a titularidade em sociologia aos colegas que ainda não tinham, e aí vai ser 
muito importante e eu participei com muito orgulho no júri e como orientador formal 
para esses efeitos, porque era o único doutorado, ao Ferreira de Almeida e ao Madureira 
Pinto… porque nós tínhamos muitos problemas em organizar júris nessa altura, é 
preciso saber que o Dr. Adérito Sedas Nunes não tinha doutoramento, portanto, eles não 
aceitavam o Dr. Adérito no júri, o que era um escândalo para todos nós, mas a verdade é 
que não o aceitavam. E portanto, nós começámos aí a forjar como é que devíamos fazer 
o departamento. Há a Associação Portuguesa de Sociologia, eu sou o sócio número 3. 
Eu penso que o João Ferreira de Almeida deve ser o 1 e o Madureira Pinto deve ser o 2, 
quase de certeza. Portanto, e foi este grupo que na altura estava bastante unido. Lemos 
muito o trabalho uns dos outros e era muito importante porque havia uma convergência 
grande entre o trabalho do Madureira Pinto e o trabalho do João Ferreira de Almeida. 
Eles tinham feito trabalho de campo praticamente em conjunto e portanto, havia uma 
grande interacção. Depois as coisas divergiram. Depois se me quiseres perguntar qual 
foi a evolução de cada um de nós, terei todo o gosto em te dar a minha opinião, mas foi 
um momento fundador muito interessante em que nós tínhamos uma ideia, que eu penso 
que me ajudou muito anos mais tarde no Brasil, que era o seguinte: nós estamos a 
começar tarde a sociologia em Portugal, então não vamos cometer os erros que os 
outros cometeram. Então nós estamos agora numa fase em que a sociologia… Uns 
vinham de França, outros dos Estados Unidos, outros vinham não sei de onde… Nós 
estamos a ver que a ideia disciplinar da sociologia está em crise, isto é, nós caminhamos 
para o trabalho inter-disciplinar, por que é que não vamos criar departamentos…? Por 
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exemplo, pusemos muito em causa se inclusivamente devíamos fazer licenciaturas em 
sociologia e não licenciaturas em ciências sociais, porque havia essa crítica já um 
pouco, e por outro lado, era a ideia de que muitos de nós que tinham, uns mais e outros 
menos, mas todos tinham uma presença da sociologia crítica, porque na altura o que 
dominava de alguma maneira, era que ela não fosse para um gueto em Portugal, 
portanto, que nós pudéssemos, desde o início, ter alguma hegemonia na construção de 
paradigmas inter-disciplinares, abertos, críticos, etc. É verdade que depois a lógica 
disciplinar acabou por se impor completamente e esta vertente crítica depois também se 
fragmentou com diferentes escolas, diferentes tendências, que eu gostava aliás que 
ainda fossem mais articuladas e mais dialogantes entre si do que são actualmente em 
Portugal. Mas esse foi realmente o momento fundador e portanto, como eu lhe dizia, na 
faculdade de economia começámos com a introdução, depois dá-se o 25 de Abril e isso 
foi a grande convulsão. Eu era o único professor doutorado da faculdade; estávamos 
num processo de contratação. O director vai para ministro da educação do primeiro 
governo provisório depois da revolução, e praticamente eu tive que começar a fazer a 
faculdade com as pessoas que era possível. Iam chegando a Lisboa colegas de 
economia…, começaram a vir outros que a gente foi buscando, que estavam como 
jovens assistentes, alguns de sociologia, que estavam fora, como é o caso do Carlos 
Fortuna, e outros, quer dizer… Fomos a Évora, fomos aqui, fomos acolá, e fomos 
construindo o departamento, aliás com apoios brasileiros significativos. O Ladislau 
Dowbor, ensinou na nossa faculdade, o Darcy Ribeiro passou por aqui - foi aliás um 
amigo e foi a doença que o impediu de ficar mais tempo em Portugal -, o Márcio 
Moreira Alves, um querido amigo que morreu faz agora mesmo um mês, esteve aqui em 
Coimbra, deu aulas de economia política, o Perrone, que era de São Paulo, Fernando 
Perrone salvo erro, que era também um sociólogo de comunicação social, foi professor 
aqui connosco também. Mas pronto, fomos construindo com as dificuldades que 
eram…porque na altura as coisas… Coimbra poderia ter beneficiado de uma 
estruturação bem feita que depois não foi possível naquela altura. Era uma convulsão 
muito grande.  
 
KK: Como é que se fazem esses júris e esses doutorados antes de a licenciatura 
existir? Eram doutorados em outras áreas? 
 
BSS: Mas o meu doutoramento depois foi reconhecido, já depois do 25 de Abril, foi 
reconhecido como doutoramento em sociologia em Portugal. 
 
KK: Não, digo o João Ferreira de Almeida… 
 
BSS: Eles eram licenciados, não é? Licenciados, um em direito, e outro em economia. 
Estavam a fazer os seus trabalhos de doutoramento com o Dr. Adérito Sedas Nunes. Na 
altura não iam prosseguir. Se não houvesse o 25 de Abril, eles não fariam nunca o 
doutoramento em sociologia. Eles iriam fazer provavelmente, ou em direito, se fosse 
possível, ou até não faziam o doutoramento, ou fazendo numa das áreas que existiam, 
no caso do Madureira Pinto, muito provavelmente em economia, poderia vir a fazer. 
Mas era um futuro muito incerto para esta geração. Não havia um espaço de 
doutoramentos nestas áreas, portanto, o que era importante era credibilizar os primeiros, 
porque se a gente tivesse a certificação dos primeiros, depois acabou-se, depois todos 
nós faríamos… Em quantos dos júris de doutoramentos eu estive… Depois mais o João 
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Ferreira de Almeida ou o Madureira Pinto. E portanto, depois a coisa alargava-se muito, 
porque, como digo, outra nossa colega que era a Eduarda Cruzeiro não tinha ainda o 
doutoramento. Depois havia alguns colegas também que tiveram, que enfim, também 
abandonaram esse clube, o caso da Filomena Mónica, que teve depois também uma 
outra evolução, o António Barreto, que vinha de sociologia, mas entrou imediatamente 
na política quando entrou aqui para Portugal e portanto, praticamente também 
abandonou o trabalho científico e portanto foi muito difícil certificar os primeiros. O 
nosso objectivo era certificar os primeiros. Aliás, eu devo dizer que o sócio número 1 da 
Associação Portuguesa de Sociologia deve ser o professor Adérito Sedas Nunes.  
 
K.K. Esse certificado…  
 
BSS: O certificado era na universidade. O doutoramento tem lugar no ISCTE. Ora o 
ISCTE tinha o doutoramento… Não havia doutoramento em sociologia na altura, foi o 
primeiro, foi o primeiro deles… Não é preciso ter a licenciatura em sociologia para ser 
doutorado em sociologia, aliás como hoje não é… 
 
KK: Eu sei que não mas formalmente a universidade antes de fazer a licenciatura 
em sociologia tinha o doutoramento, é isso?  
 
BSS: No ISCTE havia a licenciatura em sociologia, não havia era nenhum 
doutoramento, era isso exactamente.  
 
AFC: Mas foi autorizada uma área de doutoramento… E o professor Boaventura 
fez parte do primeiro júri que…  
 
BSS: Porque era muito importante que eles pudessem ter… sobretudo porque, 
realmente, quem era para nós o mestre e a referência naquela altura não tinha o 
doutoramento, que era o Dr. Adérito, e não podia fazer parte dos júris, para mágoa 
nossa obviamente. Aliás, ele é que era o orientador, eu funcionei apenas para efeitos 
formais de o certificar e foi tudo combinado entre nós. Exactamente, foi no ISCTE e foi 
aí que se formou a sociologia em Portugal. 
 
MDG: Foi com o apoio que tínhamos do acordo com a Universidade Técnica… 
Exactamente, havia um acordo com a Universidade Técnica. Eu dos detalhes agora não 
me lembro Dores, mas acho que foi um momento interessante, fundador, de congregar 
muitas vontades, todas elas muito interdisciplinares, porque uns vinham de economia, 
outros de direito, outra da ciência política, da história, e todos a tentar aproximar… 
Portanto, tínhamos aqui um bocadinho de vontades transdisciplinares, que era a tradição 
do GIS e depois também no ICS e tal, depois o ISCTE formou-se mais na área 
disciplinar e nós mais tarde acabámos também por ceder, enfim, à lógica disciplinar. 
Tem que haver uma licenciatura em sociologia e doutoramentos em sociologia, e 
pronto, tudo se fez como se tinha feito nas outras…  
 
AFC: Isso quanto aos cursos, mas ao mesmo tempo tiveste muito cedo este local 
onde estamos…  
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BSS: Pois. Estamos a celebrar os 30 anos do CES. Exactamente, o nosso objectivo foi 
esse. O nosso objectivo foi criar um centro que fosse transdisciplinar à partida.  
 
AFC: A criação do centro é logo muito mais cedo do que a licenciatura…  
 
BSS: Logo. Nós começámos em 78. Entre 2008 e 2010 celebramos os 30 anos. 
Portanto, começou com os investigadores e desde a partida tinha sociólogos, juristas, 
economistas, antropólogos, médicos, os geógrafos já mencionei, gente dos estudos 
literários desde o início, portanto, foi um grupo que começou fundamentalmente para 
fazer a Revista Crítica de Ciências Sociais e para concorrer a projectos, que na altura era 
muito pouco o que nós tínhamos na área das ciências sociais, de investigação. E 
portanto, as duas ideias que vão orientar um pouco este centro é, por um lado, a ideia 
transdisciplinar e de conseguir trazer várias formações para aqui, e por outro lado, tentar 
criar uma tradição teórica na área das ciências sociais e especificamente na sociologia, 
como teoria social que se adequasse à sociedade portuguesa. Foi o grande desafio que 
eu e os meus colegas procurámos resolver naquela altura, de maneira que conseguimos. 
Porquê? Bem, porque, fundamentalmente no meu caso, eu tinha vindo dos Estados 
Unidos e uma coisa era clara: Portugal não se enquadrava bem, nem nas teorias do 
primeiro-mundo, dos países desenvolvidos, como é o caso dos Estados Unidos, nem no 
dos chamados do terceiro-mundo, como é o caso do Brasil. Quero dizer, eu podia seguir 
as teorias da dependência. Podia seguir essas teorias mas não se aplicavam 
adequadamente a Portugal, obviamente. Nem a estratificação social era do mesmo tipo. 
Era uma sociedade diferente e portanto, nós procurámos desde o início tentar criar um 
quadro teórico que se adequasse à sociedade portuguesa e foi aí que uma adaptação, 
penso eu criativa, da teoria do sistema mundial do Wallerstein, nos permitiu criar um 
quadro teórico que acabou por ser utilizado por muitos colegas fora do Centro de 
Estudos Sociais, que não é sequer utilizado por todos os colegas, hoje, do Centro de 
Estudos Sociais, que foi a ideia de semi-periferia. Portugal seria um país de 
desenvolvimento intermédio, semi-periférico no contexto europeu. E com base nisso 
começámos a teorizar acerca das relações cidade-campo, o estado, relações sociais, 
estrutura de classes, portanto, criar uma teoria adequada a esta sociedade. E foi isso que 
a gente foi fazendo, e uma terceira linha foi desde então - até pelas nossas experiências - 
internacionalizar. Internacionalizar era a nossa palavra, porquê? Porque Portugal tinha 
tido, enfim, mais experiências com mais países durante mais tempo devido à duração do 
império colonial português e nós pensámos que isso não devia ser uma fraqueza só; 
devia ser também uma força. Nós tínhamos mais contactos do que todos os outros 
povos. Por que razão não fazer essa ligação com o Brasil? Ninguém conhecia os colegas 
brasileiros. Quando nós fizemos o 25 de Abril ninguém… Eu conhecia porque tinha 
estado com alguns deles a fazer a minha pesquisa e depois quando voltei em 73, em 74, 
antes de vir a Portugal… Estive lá sempre. A partir daí passei a ter visita regular no 
Brasil. Mas não se conhecia absolutamente nada, nem os brasileiros conheciam os 
portugueses, obviamente. Isto era obscuridade, obscurantismo. Isto era a ditadura, não 
era a Europa. A Europa começava depois dos Pirenéus, aliás, para nós também de 
alguma maneira. Havia um desconhecimento total, e portanto, um dos nossos primeiros 
esforços era dar a conhecer em Portugal a excelente sociologia e as ciências sociais 
brasileiras; o pensamento social brasileiro. E para mim, onde eu penso que a nossa 
contribuição foi forte, foi no sentido de fazer esta coisa simples: convidar os melhores 
do Brasil e trazê-los a Portugal. E eles vieram aqui em 1980 e foi um grande 
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acontecimento para todos nós porque foi aqui que muitos dos portugueses se deram 
conta da riqueza do que era o Brasil em termos de ciências sociais e veja os nomes que 
vieram, não é? O Florestan Fernandes, o Fernando Henrique Cardoso, o Chico Oliveira, 
o, o Paulo Singer, o Octaviani, a Maria Helena Chaui, o Carlos Guilherme da Mota, o 
Octávio Velho (penso eu que também veio logo do museu). É assim, veio de alguma 
maneira a nata… Veio uma série de pessoas que nós demos a conhecer aqui em 
Portugal. Havia realmente uma intelectualidade e umas ciências sociais brasileiras que, 
algumas delas, nem sequer estavam a ser bem conhecidas dos brasileiros, quer dizer, a 
ditadura teve um papel de ruptura enorme no pensamento social brasileiro. Muitos 
destes autores não eram tão conhecidos quanto são hoje. Nem sei se hoje são muito 
conhecidos.  
 
CC: Qual foi o efeito da recepção desses intelectuais brasileiros aqui em Portugal? 
 
BSS: Vieram muitos colegas de Lisboa e de todo o lado. Foi aí que nós fundámos o 
Congresso Luso-Afro-Brasileiro de Ciências sociais, cuja última reunião teve lugar 
recentemente em Braga. Foi essa a primeira reunião fundadora do congresso. Bem, foi 
um deslumbramento para os colegas aqui em Portugal conhecerem toda a riqueza 
teórica, analítica, que o Brasil tinha criado. Por outro lado, para os colegas brasileiros, 
foi descobrir que afinal aqui em Portugal não eram todos uns atrasados, não tinham 
estado todos só dentro do obscurantismo católico reaccionário, havia muita gente aqui 
que tinha uma orientação política muito diversificada, de esquerda, alguma marxista, 
outra não marxista… Para eles foi muito bom, e fizemos uma coisa notável que foi dar o 
nosso primeiro doutoramento honoris causa na Faculdade de Economia, ao Florestan 
Fernandes. 
 
CC: Esse desconhecimento mútuo o senhor atribui a causas políticas…?   
 
BSS: As causas são mais antigas. Nós temos agora um programa de doutoramento aqui 
no CES – “Pós-colonialismo e cidadania global” – e 80% dos nossos estudantes são 
brasileiros. Quer dizer, o Brasil, hoje, está a descobrir que é uma sociedade racista, que 
tem muitos problemas ainda do colonialismo. Imagine nessa altura em relação a 
Portugal, quer dizer, o Florestan Fernandes, por exemplo, que é de origem portuguesa (a 
sua mãe) tinha preconceitos contra Portugal terríveis. Ele próprio me disse a mim 
directamente, “Boaventura, estou a mudar a minha opinião em relação a Portugal”, ou 
seja, houve uma grande distância porque Portugal tinha sido um colonizador, e como 
sabem, o debate no Brasil foi sempre esse debate fundador: “foi bom ou foi mau serem 
colonizados pelos portugueses?” Portanto, todo o debate que vai existir entre…não me 
lembro agora exactamente todos os colegas, mas lembro-me muito bem do debate, aliás, 
escrevi sobre ele, sobre o colonialismo ibérico, se era melhor que o colonialismo anglo-
saxónico, e o Brasil tinha aquelas qualidades todas que o próprio Sérgio Buarque, mas 
antes dele foi o Oliveira Viana… Oliveira Viana é o grande da ideia do colonialismo 
ibérico, e contra ele estão na altura o (?) Bastos, que é o outro lado, que diz “Não, nós 
devíamos ter sido colonizados era por anglo-saxónicos, que se a gente tivesse sido 
colonizados pelos anglo-saxónicos nós hoje éramos os Estados Unidos, mas foram estes 
atrasados destes portugueses que nos mantiveram nesta situação onde a gente está: falta 
de rigor, atraso, falta de pontualidade, preguiça, luxúria, e tal”, aquelas coisas todas que 
são saborosas no Brasil mas que as elites não gostavam. Gostavam de saborear, mas não 
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gostavam depois de se rever naquela sociedade. Esse foi o grande debate, portanto, 
muitos deles e sobretudo as elites contra a ditadura… Imagine que depois há a longa 
duração do colonialismo com atitudes ambíguas em relação a Portugal, e depois há a 
curta duração da ditadura… Todos estes intelectuais olhavam para… Portugal, lembre-
se, que esteve 48 anos sob ditadura. Os colegas brasileiros daquela geração não podiam 
ter nenhuma referência positiva a respeito de Portugal. Portugal não era nada. Eu 
lembro-me quando nós recebemos aqui os primeiros colegas brasileiros do exílio em 
1974, que vieram para Portugal, para aqui para Coimbra, Lisboa, e alguns aqui ficaram, 
para eles essa foi a grande descoberta em 74, porque nós fizemos o congresso em 1990. 
Passaram por aqui todos estes que eu já referi… o Miguel Arrais, os políticos todos, que 
eu conheci aqui e que vinham para quê? Como dizia o Darcy: “A gente está a chegar a 
casa”, “Então e por que é que vocês estão a chegar a casa?”, “É a comida e a língua”. 
Uns vinham de França, da Suécia, por exemplo… Todos eles passaram por aqui. Era 
como regressar a casa, portanto, esse é o reencontro que se dá com o 25 de Abril. A 
intelectualidade, sobretudo, a intelectualidade paulista, digamos, que era aquela que 
contava… Destes nomes todos, como você vê, 90% são de São Paulo, não é verdade? 
Aliás, os meus contactos eram só com eles. Não tinha muitos contactos. Tinha os do 
Rio, mas não tinha mais do resto, e portanto é muito limitado. Com a ditadura, isso 
afastou. Foram 48 anos de afastamento, portanto vai haver um encontro, esse encontro 
vai ser muito rico, quer para Portugal, quer para o Brasil, e ainda hoje. De outra maneira 
não se explicava que, como digo, a esmagadora maioria dos nossos estudantes sejam 
brasileiros e estejamos a organizar programas conjuntos de doutoramento agora, por 
exemplo, em conjunto com a Universidade de Minas Gerais, sobre democracia no 
século XXI. Portanto, foi todo um processo que nós construímos a partir de então, e 
essa ligação, essa nossa primeira internacionalização, foi muito importante. Mas não só 
o Brasil, também em África. Os portugueses que estão aqui lembram-se que nessa altura 
 se criou uma ficção em Portugal, que aliás, no meu entender foi extremamente perigosa 
para todos nós e causou muitos danos a Portugal, mesmo ainda hoje, e foi a ideia que 
nós tínhamos que esquecer o colonialismo porque nós tínhamos que aprender que 
éramos um país europeu, e portanto, o Brasil e a África eram fenómenos de 
complicação. Eu ainda me lembro… Eu sou amigo pessoal, apesar de muitas diferenças 
teóricas e políticas, do Fernando Henrique e da professora Rute. Muito amigo, aliás, 
estive em Brasília, no palácio, com ele, várias vezes. Aqui em Portugal, naquele 
momento, havia uma certa vergonha de África e do colonialismo, e o Brasil era uma 
coisa secundária. Quando eu falava com o Fernando Henrique era quando se discutia a 
questão - e discuti depois quando ele foi presidente -, por que é que Portugal em 1986, 
quando entra para a União Europeia, não faz o mesmo que fizeram os ingleses? Isto é, 
tentar criar cláusulas especiais de acesso para os países que foram suas colónias, 
portanto, por exemplo, tornar os mercados europeus acessíveis ao mercado brasileiro. 
Os ingleses fizeram isso. Ainda hoje a gente tem aquele conflito convosco, com a 
América Latina, sobre as bananas porque os ingleses fizeram questão de que as bananas 
viessem das Caraíbas, e portanto e franceses… Portugal, com a vergonha do 
colonialismo, e com a ideia que para nós foi muito importante - o fim do colonialismo é 
o princípio da democracia em Portugal, isso é muito importante que se tenha em conta - 
quis rejeitar tudo isso, e portanto, os brasileiros ficaram na altura, enfim, aqueles que 
tratavam destas questões, um pouco incomodados e hoje pagam-nos na mesma moeda. 
Quer dizer, o Brasil, hoje, como grande país, não precisa de Portugal para nada; vai 
directamente a Bruxelas, negoceia em Bruxelas. Mas é evidente que hoje podia negociar 
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mais em articulação com os portugueses se na altura tivesse havido essa ideia. A mesma 
coisa com África. Portanto, aqui aqueles que queriam fazer a ligação ao Brasil e a 
África eram chamados terceiro-mundistas, e os outros eram europeus. Um querido 
amigo meu, o doutor Mário Soares, na altura foi um grande defensor dessa ideia, 
portanto, Portugal é a Europa, tem que caminhar para a Europa e caminhar para a 
Europa é virar as costas, no fundo, ao Atlântico e a África e ao Brasil. Nós pensávamos 
que o futuro de Portugal, e que a vantagem comparativa de Portugal na Europa, era 
exactamente fazer esta ligação entre a Europa, o Brasil e a África, pelos nossos 
contactos e porque a Europa não conhece nada de África e conhece muito mal a 
América Latina. Aqui neste centro quantas vezes é que nós temos dado dicas aos nossos 
colegas sobre os centros que no Brasil ou na Colômbia estudam isto ou estudam aquilo. 
Os da Europa não têm realmente a mínima noção, a não ser os especialistas de area 
studies não é? Das áreas do Brasil. Mas esses também estão isolados na França ou na 
Inglaterra, portanto, nós recusámos isso e aqui neste centro foi essa a ideia de que nós 
tínhamos que fazer essa inter-locução e até hoje, e hoje cada vez mais, e essa é uma das 
nossas inspirações, aliás, já agora dou-vos em primeira mão (quando isto for publicado 
certamente não o será): já está criado, legalizado juridicamente no Brasil, o CES 
América Latina, que é uma instituição completamente autónoma em relação a este 
centro mas de colegas brasileiros que passaram por aqui, que se sentiram inspirados 
pelos temas de trabalho, pela escola de trabalho que aqui criámos e que resolveram criar 
uma coisa chamada CES América Latina, que está sediada na Universidade Federal de 
Minas Gerais. E o director vai ser - foram eles que obviamente decidiram, porque ela é 
autónoma, científica, financeira, administrativamente - o professor Leonardo Avritzer. É 
um cientista político da Universidade Federal de Minas Gerais. Mas portanto, isto é o 
produto dessa tentativa de criarmos uma comunidade científica de língua oficial 
portuguesa e, nomeadamente, com o Brasil. 
 
CC: Nessas três décadas quase, desde o primeiro congresso luso-afro-brasileiro de 
ciências sociais, que foi aqui em Coimbra em 1990, como é que o senhor avalia essa 
aproximação ou afastamento entre cientistas sociais brasileiros, portugueses e 
africanos? 
 
BSS: Nestes 30 anos houve muita aproximação. Nós temos hoje projectos em comum. 
Os nossos colegas em Lisboa visitam as universidades regularmente, não sou eu, não é 
A, não é B, é muita gente. Temos projectos de investigação em comum. Hoje temos 
alguns programas da CAPES que nos permitem exactamente isso. Os sistemas dos 
bolseiros sanduíche… Se for ali, por exemplo, à biblioteca do centro, faça as contas: dos 
que lá estiverem eu garanto-lhe que 70/80 são brasileiros. Ou são nossos pós-
doutorandos, ou são doutorandos, ou são doutorandos sanduíche. Isto está a dar uma 
aproximação notável das novas gerações, portanto, o que houve foi uma aproximação 
com as novas gerações. A geração mais velha, essa, no Brasil passou por muitos 
problemas próprios. Como sabe, a própria ditadura dividiu a velha geração, a geração 
mais velha de cientistas sociais, das mais novas. Por exemplo, todo o pensamento social 
brasileiro, a síntese do pensamento social, ou anterior à ditadura ou dentro da ditadura, é 
quase todo feito por autores que não vão ser reconhecidos pelos novos brasileiros. O 
Florestan Fernandes, por exemplo, como sabe, foi um homem torturado até ao fim da 
sua vida por não ser aceite pelas camadas mais jovens, com consequências pessoais 
muito graves na sua vida pessoal, porque não foi reconhecido. O próprio Fernando 
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Henrique teve problemas, não é verdade? Foram apresentados depois. Não os 
reconheciam no seu trabalho. O Florestan só se vai animar como activista político do 
PT, mas como cientistas eles têm uma grande dificuldade em vir afirmar o seu trabalho 
e portanto, quando nós damos o doutoramento honoris causa ao Florestan… Aliás, se 
falar com a filha dele, Isabel Fernandes, acho que é exactamente o nome dela… Ainda 
agora estive com ela na escola do Florestan Fernandes, que se chama Escola do MSD 
nos arredores de São Paulo, e ela disse: “Não imaginas o que foi para o meu pai o 
doutoramento honoris causa por Coimbra, ele, que desprezava um pouco os 
portugueses”. Aliás, escreveu uma nota na folha para mostrar que não se estava a vender 
aos portugueses por aceitar o doutoramento honoris causa… À típico Florestan, aceitou 
o doutoramento e escreveu um artigo cáustico contra Portugal. Eu achei aquilo muito 
bonito porque era a independência do Florestan. E aí tivemos uma dúvida porque 
realmente os colegas pensavam que o primeiro doutoramento honoris causa era o 
Fernando Henrique Cardoso e eu estava num problema porque era amigo de ambos. 
Mas depois tive uma estratégia que me salvou obviamente junto de ambos, é que o 
Fernando tinha feito a tese com o Florestan, uma coisa que muita gente também já se 
esqueceu no Brasil. Eu acho que quem tem que ter primeiro o doutoramento é o 
Florestan e assim foi. E pouco tempo depois teve o Fernando Henrique Cardoso, aliás 
fui eu o padrinho dele; fiz o elogio do Fernando Henrique, um elogio que, como vocês 
sabem, talvez não saibam, mas na altura ficou muito famoso no Brasil porque foi um 
elogio muito irónico. Nessa altura estava-me a distanciar do Fernando Henrique e disse 
uma coisa que depois foi muito divulgada: é que o nosso doutorando, obviamente, com 
todo o respeito que nós temos pela sua obra, tinha sido o grande teorizador da 
dependência que estava agora a realizar na prática, de maneira que era um elogio um 
pouco irónico e isso foi notado, mas foi muito interessante. Portanto, os dois grandes 
sociólogos têm o doutoramento honoris causa aqui da nossa universidade e eu estou 
muito orgulhoso por isso. Pronto, a aproximação é muito grande e o que nós 
procuramos agora, inclusivamente aqui neste centro, é resgatar para os jovens 
brasileiros essa tradição porque eles perderam-na na universidade. É muito curioso ver 
que as inovações que estavam a ter lugar, na universidade de Brasília, do Anísio 
Teixeira, por exemplo, que são coisas extraordinárias que estavam a ser feitas até 1964 e 
são liquidadas de uma maneira brutal pela ditadura e entra o modelo americano. É 
quando entra propriamente o funcionalismo positivista no Brasil. É nessa altura. Muitas 
das camadas das gerações mais jovens, com excepção dos que estavam no Museu 
Nacional, que tinham uma outra história, mesmo na Dona Antónia, no departamento de 
sociologia em São Paulo, os grandes autores ficaram um bocado pelo caminho. Foram 
um bocado esquecidos. Vieram os métodos quantitativos, vieram as análises rigorosas, 
muito limitadas, etc., e criou-se ali uma grande décalage, um grande vazio, entre as 
grandes sínteses e o trabalho empírico, e portanto, para nós é muito importante 
devolvermos aos estudantes, autores brasileiros que eles estão a voltar a apreciar, que 
foi realmente uma grande diversidade. 
 
MDG: Comparando agora o trabalho que agora aqui é feito aqui no CES, esta 
ligação continuada que tens mantido, nomeadamente, com o Brasil, como acabaste 
de referir, com aquilo que foi o início da pesquisa e do trabalho em ciências sociais 
e na sociologia, que balanço é que consegues fazer dessa evolução das perspectivas, 
do modo como tem sido esse desenvolvimento?  
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BSS: Bem, de facto, o meu trabalho foi não só no Brasil, mas também na Colômbia, no 
México, agora estou a trabalhar na Bolívia, fiz o meu primeiro projecto em África - foi 
em Cabo Verde em 1984/85 -, e agora estamos a realizar dois projectos: fizemos um em 
Moçambique, estamos a realizar um em Angola, com equipas aqui do centro de estudos 
sociais. Claro, levaria muito tempo a fazer-te o balanço, mas eu posso-te dizer algumas 
coisas que a meu entender são interessantes. Eu acho que uma coisa que nós fizemos foi 
o seguinte: foi ousar pensar que Portugal tem condições para ser um país cosmopolita 
na área das ciências sociais, e particularmente na área da sociologia, isto é, nós 
começámos tarde mas começámos bem e começámos com gente de muita qualidade. E 
nós não temos que nos envergonhar dos nossos colegas franceses, ingleses, americanos, 
o que seja. É evidente que temos um problema de legitimidade junto dos nossos colegas 
brasileiros. Obviamente que, para eles, pós-graduação de nível é ou em França ou nos 
Estados Unidos; a grande divisão das elites brasileiras paulistas: ou é França ou é os 
Estados Unidos, o resto não conta no mundo, não é? Depois da ditadura, sobretudo os 
Estados Unidos, e portanto, Portugal não contava absolutamente nada. A ideia foi dar 
credibilidade, mostrando o trabalho que nós fazemos, dando a conhecer, publicando 
bastante no Brasil. Eu pessoalmente tenho publicado bastante, as edições em Portugal 
são normalmente também no Brasil, mas como eu muitos outros que fomos dando a 
conhecer esta ideia de que Portugal pode, exactamente, produzir conhecimento 
científico na área das ciências sociais, criativo, e que permite fazer pontes com outros 
países que, exactamente, partilharam a língua oficial portuguesa e que, talvez, tivessem 
alguma coisa a ganhar com o diálogo connosco, quer em termos da teoria, quer em 
termos da investigação empírica, quer de análise histórica, etc. Penso que essa relação 
fez-se, ou seja, Portugal não se fechou, digamos assim, na concha de um país pequeno 
que não tem nada a dizer ao mundo. Eu penso que esse balanço, hoje, é muito 
importante, e eu penso que hoje a sociologia portuguesa e as ciências sociais 
portuguesas são respeitadas neste espaço e até internacionalmente. Em termos do nosso 
movimento interno, obviamente que quando nós começámos há 30 anos, como digo, 
havia muito a vertente inter-disciplinar e essa perdeu-se um pouco. Aí as dinâmicas 
disciplinares tomaram muito conta. Depois houve uma fractura que na altura não se 
notava… Ela nunca foi muito grande. Eu, aliás, ainda me surpreendo às vezes quando 
alguns colegas escrevem certas coisas, porque todos nós fomos de alguma maneira 
criados, vindo de diferentes países, mas aqui em Portugal… O Dr. Adérito por exemplo, 
era muito importante. O Bourdieu foi muito importante para toda a gente; toda a gente 
ensinou Bourdieu nos primeiros cursos, portanto, havia aqui uma sensibilidade a tentar 
fazer algo que eu poderia resumir desta forma: nós vamos fazer uma sociologia em 
Portugal que deve ser objectiva mas que não deve ser neutra. Na altura a melhor 
maneira de sintetizar um pouco esta divisão era esta ideia de que objectividade não quer 
dizer neutralidade e portanto, o que quer dizer objectividade? É utilizar os 
procedimentos teóricos, metodológicos, analíticos, teorias, que nos permitem analisar 
cuidadosamente, analiticamente, com alguma distância crítica, o trabalho que nós 
fazemos na sociedade e essa objectividade vai-nos obrigar a problematizar a relação 
entre sujeito-objecto. Não podemos ter uma visão, digamos, ingénua da relação sujeito-
objecto, aliás, desde o Weber. Não era preciso ir buscar o Marx. A gente sabia muito 
bem essa problemática, o que nos punha algum problema epistemológico. A segunda 
ideia, é de que, exactamente, seguindo a formulação do Howard Beck, which side are 
you on?, quer dizer, o facto de eu ser objectivo… Tenho que dizer de que lado é que eu 
estou, porque se eu estou a lutar e sobretudo para quem via as sociedades com 
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assimetrias sociais crescentes… A gente quando faz uma análise, muitos dos problemas 
que a gente estuda, não se imagina, eu pessoalmente não imagino que algum livro meu, 
que eu escrevesse sobre o tema das favelas, me mostrasse que eu estava mais do lado 
daqueles que oprimiam os favelados do que do lado dos favelados. Como se eu analisar 
a violência doméstica; eu sei de que lado é que eu estou. Eu quero ser objectivo e temos 
aqui muitos trabalhos sobre tráfico de mulheres e violência doméstica no CES, mas 
francamente não nos venham dizer que nós somos neutros na análise da violência 
doméstica. Nós somos objectivos. Mas é evidente que a ideia de que sabemos que há 
uma orientação de cidadania, de luta social, que nós devemos manter, essa está aí 
presente. Ora bem, esta ideia era uma ideia, que penso eu, todos comungávamos na 
altura, acontece que, com o evoluir dos anos, alguns, penso eu, caminharam na ideia de 
que a objectividade levava à neutralidade e isso é que é positivismo! O positivismo não 
está na objectividade, está na fusão da objectividade com a neutralidade. Portanto, 
criou-se um pouco isso e isso criou alguma divisão. Ainda há pouco tempo a ler o 
último livro do José Madureira Pinto, Indagações Científicas, ele faz essa polarização. 
Faz um pouco, é pena, por vezes, uma análise um pouco caricatural das opções 
epistemológicas, porque quem visse os meus trabalhos empíricos nas favelas do Rio ou 
na Colômbia, ou por aqui, veria que eu obviamente uso as metodologias, e o 
Observatório Permanente da Justiça aqui, usamos métodos estatísticos, usamos a 
metodologia das ciências sociais, todas com um rigor que nós pensamos que é um rigor 
de primeira linha. Agora, não nos venham dizer que quando eu estudo o direito em 
Portugal não estudo o direito com a preocupação de democratizar a justiça portuguesa, 
quer dizer, as minhas análises visam tentar mostrar que é uma justiça elitista, que é uma 
justiça que precisa de ser mais acessível e que de outra maneira nós não vamos ter 
cidadania… Os meus estudos também no Brasil ou na Colômbia… Portanto, de facto, 
isto problematiza a relação sujeito-objecto mas isso sempre nós aprendemos que era 
assim, agora, se os nossos termos foram por vezes mais para o lado, digamos, 
descaíram, num certo positivismo… Eu não acuso nenhum colega de o ter feito, só 
acuso quando o reivindicar esta diferença entre objectividade e neutralidade, que é uma 
diferença matricial para mim de toda a sociologia crítica, que é aquela que eu perfilho, 
no fundo, [for entendido como] qualquer coisa como comprometer o rigor da ciência. 
De maneira nenhuma! Nós sabemos hoje que depois da epistemologia feminista em 
todo o mundo, o rigor da ciência é um rigor sempre limitado e sempre sujeito a 
determinados preceitos culturais, que se infiltram na pesquisa sociológica, na pesquisa 
da biologia, da maneira mais insidiosa que se pode imaginar. Vemos todo o trabalho de 
epistemologia de uma Sandra Harding, ou da Donna Haraway que são enfim, mestres, 
que fizeram trabalhos empíricos de grande rigor na área da biologia e da física. Como é 
que nós, nas ciências sociais, podemos ficar fora disso? Há um certo provincianismo 
que eu penso que decorre, no fundo, de não se ter caminhado para além do Bourdieu. 
Por que é que eu digo isso? É porque o Bourdieu realmente, se a gente analisar muito 
bem o contexto dele, a gente só veio a saber mais tarde, o Bourdieu era um homem do 
partido comunista, mas que tinha que querer manter a sua autonomia como sociólogo 
em relação ao partido comunista, e rapidamente vai ter um grande problema com o 
partido comunista, até que sai. Portanto, a ideia do Le métier de sociologue, é um 
contexto francês que não é o contexto português. A luta entre as duas escolas de Paris, 
que era a luta entre o Alain Touraine e o Bourdieu, é uma luta parisiense, quer dizer, é 
uma luta diferente da nossa. A nossa realidade era diferente. O Bourdieu, no fundo, a 
certa altura vê que tem que rebentar o seu paradigma epistemológico, e como é que o 
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faz? Através de uma militância que não tem a ver com a sua teoria, e por isso, muitos 
discípulos do Bourdieu não vão gostar do último Bourdieu porque ele é muito militante, 
e com alguma razão porque o Bourdieu entra, por vezes, num discurso ideológico onde 
parece que de um lado está a sua teoria e do outro lado está a sua militância europeia, 
por exemplo. É a mesmo coisa que eu noto no Chomsky. O Chombsky, como linguista, 
é um positivista eurocêntrico, como militante é um anarquista todo terceiro-mundista. 
Se eu te quiser dizer o que é que eu procuro num fio de navalha fazer, é evitar esta 
esquizofrenia. O que eu procuro é através desta tensão entre objectividade e 
neutralidade, tentar manter as duas unidas, pelos trabalhos que faço, pelo modo como 
construo o próprio processo de produção de conhecimento. Por que é que em África, na 
América Latina, os meus projectos são sempre bi-nacionais, nunca são orientados 
apenas por mim, têm que ter um director do outro lado, as equipas têm que ser bi-
nacionais? Porque nós estamos a fazer transferência de tecnologia em ciências sociais 
que deve ser fraterna, não neo-colonialista, não da cooperação para o desenvolvimento, 
mas outra coisa. Não é transformar os nossos colegas de Moçambique ou de Angola em 
proletários do saber, que é o que eles são hoje, porque não se podem dar ao luxo de 
fazer uma coisa que a gente faz quase automaticamente: queres fazer um projecto, qual 
é o teu quadro teórico? Quais são as tua hipóteses de trabalho? Pergunte aos colegas de 
Moçambique quem é que se dá ao luxo de formular hipóteses de trabalho. São todas 
formuladas pelo Banco Mundial, pelos grandes projectos de investigação que vêm da 
Europa, que lhes dão os termos de referência. E o que é que fazem os nossos colegas? 
Fazem a investigação, corrigem os dados, são informadores privilegiados, no fundo é o 
que eles são. Ora bem, nós não aceitamos isso, portanto, há aqui uma ética, digamos 
assim, da sociologia, de investigação nas ciências sociais, que tem uma componente 
epistemológica: é que eu não posso querer manter esta ideia de tensão entre 
objectividade-neutralidade e depois tratar os meus colegas como se eles fossem 
objectos, matéria-prima, para o meu saber. E portanto, temos uma outra forma solidária 
de construir ciências sociais, alguns de nós fomos muito influenciados, no meu caso 
concreto, por muitas das tradições da América Latina, do Brasil. Paulo Freire é uma 
importância fundamental, hoje muito mais conhecido no estrangeiro do que no próprio 
Brasil, o que é uma pena, mas “santos ao pé da porta não fazem milagres”. Orlando Fals 
Borda, um grande sociólogo da América Latina, para mim talvez o maior de todos, 
colombiano, felizmente ainda vivo, foi o homem que, de facto inventou a investigação-
acção, como a gente lhe veio a chamar depois, fazendo a possibilidade da ciência poder 
articular-se com outros conhecimentos, que é aquilo que alguns dos nossos colegas 
pensam que para defender o rigor da ciência social temos que a isolar de outras formas 
de conhecimento, e não reconhecer outros conhecimentos. Mas Dores, como é que eu 
posso fazer isso se eu estou na América Latina, agora neste momento na Bolívia com o 
movimento indígena, protagónico, com conhecimento milenar, com uma sabedoria que 
eu fico sentando-me à volta nos círculos de conversa entre nós todos, eu fico 
maravilhado com a sabedoria? Ou com o Movimento Quilombola do Brasil? Dizer 
depois que isto é matéria-prima para mim? Mas isto seria uma forma de um 
colonialismo atroz, quer dizer, eles são meus parceiros e eu quero construir… Claro que 
os meus livros depois eu escrevo-os, mas é evidente que quando eu escrevo estou a 
trabalhar com eles e procuro que o meu trabalho também seja útil para eles e por isso, 
sou neste momento muito activo na Bolívia, em todo o processo constituinte em que 
estou envolvido neste momento como assessor do governo boliviano e do governo 
equatoriano. É esta solidariedade que eu penso que a gente tem e portanto, aquilo que eu 
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hoje chamo ecologia dos saberes, que só é formulada agora desta forma, foi realmente 
construída na favela do jacarézinho. Foi aí que eu vi que aquela gente, que eram 
bandidos para todos os meus colegas de Copacabana ou de Ipanema… Para eles aquela 
gente eram todos marginais e hoje é evidente que a cena brasileira das favelas do Rio é 
uma coisa muito diferente do que era nos anos 70. É outra coisa. A droga que havia nas 
favelas era a marijuana e de resto havia lá realmente uma zona um bocado difícil mas 
ninguém cometia crimes dentro da favela; os criminosos estavam na favela mas 
cometiam crimes em Copacabana. Inclusivamente fui muito amigo, e também não pude 
escrever isso, de vários homens que estavam fugidos do esquadrão da morte, e que 
viviam na favela, e com quem eu jogava snooker, e com quem a gente… eu cheguei a 
sair na escola do jacarézinho, segundo grupo na altura. Mas pronto, esta foi toda a 
história que… Também foi aí que, ao nível da pesquisa, construímos uma outra 
identidade sociológica, porque uma das coisas que a mim me diziam os meus mestres da 
metodologia da sociologia, nesta área era “please don’t change the field”. A regra 
fundamental é não mudar o campo. Se tu mudas, o campo altera. Ora, como é que eu, 
estando numa associação de moradores, onde estão ali as pessoas a tentar resolver 
conflitos, em que o presidente até sabe que eu também sou formado em direito, “Oh 
doutor, você até sabe umas coisas…como é que a gente há-de resolver esta questão aqui 
de servidão?”, eu não vou dar a minha opinião porque eu estou a mudar o meu campo? 
Não posso, quer dizer, é o mínimo que eu posso fazer e foi aí que eu aprendi que havia 
o conhecimento científico, que aliás muito prezo, porque é o meu conhecimento, é 
aquele de que eu sei alguma coisa, mas um grande respeito pelos outros saberes, 
portanto articular, porque toda a sociedade é sujeito de conhecimento. E a gente hoje - e 
eu penso que quem nos trouxe isso nem foram sequer os movimentos indígenas ou os 
afro-descendentes, foi a epistemologia feminista, foram as mulheres que realmente 
mostraram que a epistemologia dominante era uma epistemologia sexista, de facto, em 
muitos dos seus aspectos, as análises maravilhosas da Sandra Harding ao Darwin e a 
origem das espécies, e os lapsos retóricos da origem das espécies que são notáveis, 
passaram despercebidos aos homens mas não passaram despercebidas às mulheres - tem 
essa ideia epistemológica muito reflectida, e portanto, aprende a trabalhar, e se tu 
quiseres, e agora a chave para tu entenderes então plenamente isto, por que razão é que 
no meu livro Toward a new common sense, pela Routlege, em Nova Iorque em 1995 
(que ainda não temos disponível em Portugal o meu trabalho da favela. Saiu agora em 
Espanha mas não está ainda na versão portuguesa) numa página está o trabalho 
científico e na outra página está a história pessoal? Portanto, eu escrevi uma coisa que 
se chama “capítulo três ao espelho” porque o capítulo três é o trabalho científico. 
“Capítulo três ao espelho” é tudo o que me aconteceu enquanto eu estava a fazer 
pesquisa e não pude escrever na tese de doutoramento, porque o meu orientador não 
deixou… “Isso não é relevante”. Por exemplo, quando eu ia para as sessões de 
macumba, que era muito próximo do meu barraco, e em que eu ficava lá. Em muitas 
sessões eu consegui manter-me um sociólogo até ao final, até às 7 horas da manhã, mas 
houve partes em que o santo baixou e nessa altura a identidade do Boaventura foi outra, 
quer dizer, não me lembro sequer o que se passou nessas sessões. Portanto, eu perdia 
para a investigação, para a pesquisa, algumas sessões que do ponto de vista pessoal 
eram extremamente criativas. Escrever isso, não. Então eu e outros sociólogos, que 
tínhamos passado por experiências, uns no Quénia, outros aqui, resolvemos fazer uma 
coisa chamada história natural da pesquisa, e publicámos na Suécia esse trabalho, 
depois inclui-o pelo Toward a New Common Sense.  
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Pausa 
 
CC: O senhor narrou o percurso pessoal pelo qual chegou ao Sul, como se fala 
hoje. Dia 22 de Abril, Pedro Alvares Cabral achou o Brasil, mas os termos 
passaram pelas “colónias”, depois era “país subdesenvolvido”, “terceiro-mundo”, 
agora fala-se muito no “sul”, a importância do sul…Como é que o senhor chega ao 
“sul”? 
 
BSS: Está-se a referir… Tenho ali um livro que está em exposição: As epistemologias 
do sul. Esta é fundamentalmente uma ideia, é no fundo uma sedimentação do trabalho 
realizado ao longo dos anos, por mim e por muitos outros, onde tem uma forte 
influência dos chamados estudos pós-coloniais, que tiveram nos Estados Unidos uma 
inserção muito dentro dos estudos culturais, não na área das ciências sociais, na 
sociologia, e que nós procurámos reivindicar para a sociologia e para a antropologia, e 
hoje há uma antropologia e uma sociologia pós-colonial nos Estados Unidos. E nós em 
Portugal tivemos ainda a complicação de fazer uma sociologia ou umas ciências sociais 
com consciência pós-colonial que não pode coincidir com a inglesa, porque o 
colonialismo inglês não teve nada a ver com o colonialismo português ou ibérico em 
geral, portanto, tem que ser outro colonialismo, então tem que ser outro pós-
colonialismo, agora, é verdade que a sedimentação de olharmos para o outro, não 
apenas como um objecto mas também como criador do conhecimento, e não apenas no 
âmbito das ciências sociais mas, com o trabalho de muitos, com as comunidades em que 
a gente começou a ver que havia conhecimentos milenares, a própria América Latina… 
O Orlando Fals Borda quando começou a investigação-acção era uma coisa 
extremamente estranha para os investigadores de orientação marxista na América 
Latina, que eram ainda mais eurocêntricos que os conservadores. “Indígena é camponês, 
isso é inferior”, quantas vezes me disseram a mim! Não há dúvida nenhuma. Na 
América Latina só houve realmente um homem, aliás é curioso, um foi um grande 
intelectual brasileiro, hoje desconhecido que ninguém lhe liga, que foi um grande 
intelectual, o único homem que olhou para a América Latina, Manoel Bonfim, mulato, 
hum, curioso. E o outro foi um grande marxista peruano, que foi José Maríategui, que 
olhou para os índios e disse “Não, aqui há realmente um grupo que pode ter um 
protagonismo social”. Pois bem, o Maríategui que foi expulso do partido comunista 
porque isso foi considerado romantismo, olhar para os índios quando o futuro era a 
classe operária - os índios eram o passado, não é?! -, aliás, você que é brasileiro 
aconselho a leitura de um grande intelectual brasileiro, um dos melhores intelectuais 
brasileiros actuais, que vive na França, que é o Michel Löwy, e ele tem um trabalho 
notável sobre o Maríategui, e aliás, sobretudo da sociologia latino-americana. Portanto, 
o nosso conhecimento desse trabalho, daquilo que eu chamo a ecologia dos saberes, 
começou a ter uma importância que devia ter o tratamento epistemológico, ou seja, não 
são apenas outros saberes, são saberes que podem enriquecer, porquê? Porque a partir 
da vítima, a partir do colonizado, a partir do oprimido, talvez nós possamos começar a 
ter um outro conhecimento mais rico, que pelo menos nos ilumine as sombras que 
entretanto fomos identificando nas nossas epistemologias eurocêntricas e nortecêntricas, 
e no meu caso concreto, uma outra contribuição que foi decisiva, esta realmente aí eu 
estou mais isolado no caso português, que foi Gandhi. Gandhi foi muito importante para 
mim, e daqui a 15 dias estarei em Nova Deli para participar num congresso 
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internacional sobre os 100 anos de um grande livro do Mahatma Gandhi, que é o Hind 
Swaraj, que foi publicado em 1908 e que é fundamentalmente a ideia de que os indianos 
têm o seu próprio conhecimento, têm a sua capacidade de auto-determinação e auto-
regulação. Ora bem, para mim, Gandhi foi muito importante já a partir da década de 90 
e nesse livro Toward a New Common Sense, faço uma comparação entre os Chomsky e 
o Gandhi, um do norte, outro do sul, a encontrarem-se de uma maneira criativa em meu 
entender. As epistemologias do sul é uma reivindicação de que no sul global (e já lhe 
vou dizer então unpack, o que essa designação quer dizer), que a partir das perspectivas 
desses lugares geográficos, que são geopolíticos, do sul global, que representa no fundo, 
todo o processo colonial eurocêntrico e as sequelas que teve até hoje, quer dizer, que 
desta perspectiva das epistemologias do sul, é fundamentalmente importante entender 
que o colonialismo não terminou com as independências. O colonialismo continuou nas 
mentalidades e isso é hoje uma das coisas mais controversas do Brasil, como sabe, o 
problema das quotas, o problema das acções afirmativas, toda a ideia de que o Brasil é 
uma sociedade racista… É uma sociedade racista ou é a democracia racial do Gilberto 
Freire? Isto é uma grande discussão hoje no Brasil porque, realmente, houve sempre 
muita dificuldade em aceitar que depois da independência as relações coloniais 
continuaram. O senhor sabe, certamente muito melhor que eu, que morreram mais 
índios depois da independência do que antes. Isto hoje está documentado, quer dizer, é 
evidente que nós hoje temos uma consciência de que houve muita atrocidade que não 
foi nunca registada e que nunca se valorizou epistemologicamente. As epistemologias 
do sul, hoje, é uma tentativa de criar formas de conhecimento mais amplas em que a 
gente possa trazer mais regiões do mundo, mais experiências do mundo. Não é de modo 
nenhum pôr em causa o conhecimento eurocêntrico. Eu acho que ele tem a sua validade 
e eu pessoalmente foi nele que me formei, mas ter o conhecimento de que há outro 
conhecimento, e que devemos respeitar. Portanto, as epistemologias do sul, por que é 
que a gente fala em sul? Sul para mim é uma metáfora do sofrimento humano 
sistemático e injusto causado pelo capitalismo global, isto é quase verbante (01.06.52) 
do que eu digo no meu livro, portanto, o sul para mim não é geográfico, porque a 
Austrália e a Nova Zelândia não são sul para mim. Não é sequer o sul geográfico por 
outra razão, é que no sul há elites que são tão autoritárias e tão eurocêntricas quanto as 
elites da América e da Europa. Eu nunca vi elites tão eurocêntricas como por exemplo, 
na Colômbia. Para mim um grande choque foi olhar para partidos socialistas e outras 
coisas, sendo muito mais racistas do que o que eu podia imaginar. Portanto, eu acho que 
há um sul imperial e há um sul anti-imperial, e o sul anti-imperial é aquele que valoriza 
os conhecimentos que foram produzidos por aqueles que sofreram com todas as 
desigualdades e opressões que foram produzidas pelo colonialismo e pelas suas sequelas 
até hoje. Portanto o que é que nós trazemos como as epistemologias do sul? É que a 
modernidade ocidental, com toda a riqueza que trouxe, o progresso, o desenvolvimento, 
etc., também trouxe muita violência e não trouxe apenas capitalismo, trouxe 
colonialismo, desde então até hoje. Portanto valorizar isto, dar a conhecer isto, não é 
negar de maneira nenhuma as tradições de que partimos, é integrá-las num contexto 
mais amplo. As epistemologias do sul, se vir esse livro por exemplo que eu acabei de 
co-editar, organizar e que também está agora em distribuição no Brasil, temos autores 
latino-americanos, autores africanos e autores aqui de Portugal, ou seja, é uma ideia de 
mostrar que a experiência epistemológica do mundo é muito diversa. Epistemologias do 
sul quer dizer isso, é a diversidade do mundo, e também não podemos usar certos 
conceitos como terceiro-mundo e etc., porque são conceitos que estão hoje queimados, 



Transcrição                                                                                               
 

 34 

porque hoje quando a gente vê que países como o Brasil, como a Índia, como a África 
do Sul, têm o papel que tiveram no G20 pela primeira vez, as coisas estão a mudar no 
mundo. Eu só tenho pena é que o Brasil não assuma mais o protagonismo que devia e 
que meta dinheiro no Fundo Monetário Internacional sem o mudar, mas isso é um 
problema que eu tenho com o meu querido Brasil, não tem nada a ver com as nossas 
discussões aqui.  
 
KK: Professor, mencionou que a experiência de campo no jacarézinho foi muito 
importante, decisiva e mencionou rapidamente a Colômbia como segundo… 
poderia falar um pouquinho como foi esse campo na Colômbia. 
 
BSS: Bem, vou para a Colômbia depois de ter feito um projecto em Moçambique, em 
meados da década de 90, sobre os problemas da transição democrática e 
fundamentalmente a análise dos sistemas de justiça nestes países, que é uma das áreas 
que eu trabalho muito a partir daquela tradição teórica que vem, no meu caso, da 
sociologia e da antropologia, que é o que nós chamamos o pluralismo jurídico, isto é, 
em cada sociedade há mais de que um direito para além do direito oficial. Há outros 
direitos. Ora bem, em África, se eu olhasse para Moçambique só pelo direito oficial eu 
excluía 97% da população, de maneira que fizemos estudos em Moçambique, por várias 
regiões de Moçambique, sobre como as comunidades urbanas e rurais resolvem os seus 
conflitos. A certa altura um colega meu colombiano achou que era interessante fazer o 
mesmo trabalho na Colômbia. Obtiveram fundos. Eu normalmente tenho feito estudos 
com financiamentos desses países. Em Angola, neste momento, é com financiamento de 
Angola. Em Moçambique foi com financiamento português e depois da DANIDA. Na 
Colômbia foi com financiamento da Colciencias que é a CAPES deles. Era analisar 
como é que na Colômbia coexistem duas culturas: a cultura da violência e a cultura da 
democracia. A Colômbia, por exemplo, nunca passou por ditaduras neste século; é 
quase o único país da América Latina. No entanto, é o país mais violento e que ainda 
continua a ter uma guerrilha, digamos assim, hoje agonizante mas que ainda está por lá, 
não é? E tem o para-militarismo. Muitas das formas mais anómicas do processo político 
latino-americano que não existem hoje na América Latina, existem na Colômbia. 
Portanto, para mim, como sociólogo, isto é um laboratório extraordinário e então 
publicámos uma colecção de dois livros com uma grande equipa. Aí eu coordenei com 
um colega colombiano, o Maurício Garcia Vilhegas, da Universidade Nacional, que 
chamamos El Caleidoscopio de las Justicias en Colombia. Esse livro, que é um livro de 
sociologia jurídica, é empírica no terreno por onde andámos a trabalhar com… Eu 
trabalhei fundamentalmente nas favelas barriadas, como se diz lá, e com os povos 
indígenas. Outros trabalharam outras áreas. Esse livro está hoje em terceira edição, que 
é uma coisa rara, como é que um livro de sociologia, ainda por cima sociologia jurídica, 
pode ter esta repercussão, mas realmente teve. Foi fundamental para nós. Aí nós 
conseguimos inclusivamente um estudo sobre como é que se faz justiça nas zonas da 
guerrilha; nós conseguimos ter um artigo sobre a justiça paramilitar. Como é que nas 
zonas com semelhanças muito interessantes nos processos de justiça de um lado e do 
outro, ou seja, orientadas pela ideia amigo-inimigo, a justiça para os amigos é 
extremamente conciliatória, para o inimigo é execução sumária, o problema é saber 
quem é que detêm o poder para decidir quem é o amigo, quem é o inimigo, não é?! De 
modo que foi um trabalho de que eu me orgulho muito. 
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CC: A lógica da guerra… 
 
BSS: A lógica da guerra, evidente, mas é uma guerra suja, uma guerra não declarada. É 
violência, a grande violência, que depois vai até 57 e depois continua sob outras formas. 
É um país banhado em sangue, mas que continua e portanto para mim foi muito 
importante porque nessa altura eu não trabalhava tão intensamente, como estou a fazer 
agora na Bolívia e no Equador, com o movimento indígena porque realmente nessa 
altura não tinha ainda pensado ou trabalhado com o protagonismo do movimento 
indígena que surge nos anos 90. E então a partir de 2000 comecei a trabalhar com eles, 
fundamentalmente, sobre as novas concepções de constitucionalismo, que são histórias 
fabulosas que estão a ocorrer na América Latina e aqui apraz-me registar, e ainda ontem 
tive essa conversa com o ministro da justiça: a solidariedade que o Brasil tem tido para 
os processos democráticos da Bolívia, do Equador, da própria Venezuela, e que tem tido 
um papel muito importante a impedir que aventuras autoritárias tomem conta destes 
países. Como sabem, ainda na semana passada (evidente que quando as pessoas 
ouvirem esta gravação ou virem já passou há muito tempo) mas houve uma tentativa de 
assassinato do Evo Morales não é? E essa tentativa foi por um mercenário, obviamente. 
Não sabemos ainda muito bem quem é que fez. Mas há obviamente colaboração no 
sentido de deslindar este caso em que as autoridades brasileiras estão muito interessadas 
porque as armas que quiseram matar o Evo Morales vieram do Brasil, portanto, o Brasil 
tem um interesse em conhecer quais são os processos que estão a ocorrer. Portanto, para 
mim esse trabalho foi muito importante e o que está agora a ser, de alguma maneira, 
realizado em Angola é o mesmo modelo que estamos a tentar aplicar.  
 
AFC: Já cobrimos um grande território, embora seja inesgotável claro, mas para 
além de núcleos fortes de que já falaste no teu trabalho, há também toda uma 
análise dos processos alternativos de governação. Por outro lado, a tua 
participação cívica e política nos Fóruns Sociais Mundiais, claro que está tudo 
muito conectado com estas epistemologias do sul, com o pluralismo jurídico, com o 
prolongamento da ideia de semi-periferia, mas constitui de certo modo um outro 
núcleo digamos das tuas tomadas de posição públicas e dos teus envolvimentos 
analíticos dos últimos tempos…Não podias dar-nos mais alguns elementos? 
 
BSS: É uma excelente pergunta António, porque realmente, ajuda-me a dizer…aliás 
uma boa parte do meu trabalho científico, se não fosse essa pergunta, eu nem a 
mencionava, que é o projecto que eu comecei a fazer em 2000, financiado pela 
Fundação MacArthur, dos Estados Unidos. É o maior projecto até agora. Penso eu que 
eram 800 000 dólares, para fazer o meu projecto, “Reinventar a emancipação social”, do 
qual saíram agora seis volumes, tanto em Portugal, como no Brasil. Ora bem, e qual foi 
a ideia? A ideia é interessante porque é um extravasar da teoria da semi-periferia em 
Portugal, em que eu vou tentar testar esta teoria em cinco países semi-periféricos e fazer 
um test case, um caso de controlo, digamos assim, uma análise de controlo, em 
Moçambique. Portanto, vou para a Colômbia, Brasil, Índia e África do Sul, cinco países 
que são realmente de desenvolvimento intermédio, não no contexto europeu, estão no 
contexto latino-americano, no contexto asiático, e africano, portanto, vamos tentar ver 
como é que isto se faz. Porquê? Porque de alguma maneira eu sinto-me muito feliz por 
algumas consequências políticas desta teorização da semi-periferia e pelo impacto que 
elas tiveram ao nível científico, e depois ao nível político. Porque a ideia é que os países 
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semi-periféricos são aqueles, em meu entender, que condensam as contradições entre o 
norte e o sul, porque nem são totalmente subdesenvolvidos, não estão de joelhos como 
Moçambique ou o que seja, nem estão lá em cima, portanto, é gente que pode 
transformar as coisas se se unir. Bem, portanto a ideia era, primeiro, se estas 
contradições são mais densas na semi-periferia vamos analisá-las, e então escolhi cinco 
ou seis temas em colaboração com os meus colegas desses países. O projecto tinha um 
coordenador em cada país. No caso do Brasil era uma colega da USP, a Maria Célia 
Paoli, e fomos analisar grandes cinco áreas: as áreas da democracia, experiências 
democráticas no sul, os problemas da democracia; a economia solidária, produções 
alternativas; a interculturalidade e o multi-culturalismo; o sindicalismo e o 
internacionalismo operário, e a questão dos conhecimentos rivais, portanto, os 
conhecimentos índigenas, os conhecimentos camponeses, conhecimentos científicos, e 
fazer isto nos diferentes países. Os colegas acharam que estes temas podiam adaptar-se 
a estes países. Bem, esse projecto, penso eu, tem tido êxito. Está publicado; não está 
todo publicado, falta exactamente o último volume. A Verso, em Londres, está a 
publicá-lo. Os três primeiros volumes estão já todos em paperback, o que tem dado uma 
difusão enorme. O último é o quarto volume porque na Verso tive que reduzir (não são 
sete volumes como em português, serão apenas cinco). Recebi agora, enquanto fui lá 
abaixo, a nota do Fundo de Cultura Económico do México, [com informação de] que 
vai entrar em provas agora o segundo volume, Uma outra produção é possível, que é o 
Produzir para viver, que foi a tradução portuguesa (a inglesa é Another production is 
possible), e portanto, falta o sétimo volume. O sétimo volume será a teorização disto, 
que é aquele em que estou a trabalhar neste momento. Agora, qual foi o impacto 
político? Isto tem a ver com o Fórum Social Mundial. Eu estive realmente desde o 
início muito próximo da criação do Fórum, porque estava ligado a algumas das pessoas 
que tiveram muita influência na construção do Fórum. Um deles, que era ou tinha sido 
prefeito de Porto Alegre, o Tarso Genro, actual ministro da justiça - eu fiz um projecto 
que também está publicado em livro e artigo que foi uma análise empírica do orçamento 
participativo em Porto Alegre e tinha todas essas relações com eles - conhecia-me e 
chamou-me um pouco para ajudar, no fundo, na configuração do Fórum Social 
Mundial. E então havia outras pessoas que eu já conhecia, o Chico Itacar (01.18.58), 
outros que eu não conhecia, (01.19.00),  Gribowsky, a Moema de Miranda, gente que 
foi muito importante, gente do MST, e portanto, eu ajudei a configurar um pouco, nas 
discussões, o meu papel no fórum e tenho história em todos eles. Qual é a importância 
teórica? Bem, é que foi realmente uma certa aplicação tornada muito mais forte do que 
são as epistemologias do sul, a diversidade do mundo. Sempre foi a minha ideia, de que 
eu me revoltei sempre, sobretudo aqui na década de 90 na Europa, esta ideia “There is 
no alternative”, a “TINA”, a famosa “TINA” da Margareth Thatcher, porque eu por 
todo o lado via gente a lutar por coisas novas, via no Brasil, via na Colômbia, no meio 
da violência, em aldeias como por exemplo na Colômbia, as comunidades de paz da 
Colômbia, Apartado, no meio da guerra, que resolvem fazer uma constituição local 
onde só há paz e a comunidade está proibida de ter qualquer ligação com os actores 
armados como eles dizem, por exemplo, as prostitutas não podem ter sexo nem com 
guerrilheiros nem com paramilitares, e são punidas localmente por isto, não se pode 
vender um cigarro a qualquer actor armado. Quer dizer, são coisas maravilhosas. Claro 
que na Europa não se vêem porque a gente está fechada nos gabinetes e não conhece a 
realidade que se passa hoje no mundo. Portanto, esta riqueza era trazer para o conjunto 
de todos nós, acabar com o provincianismo… Hoje temos que ser muito humildes, quer 
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dizer, o mundo é tão diverso e o nosso conhecimento é tão limitado que o melhor é a 
gente conviver com essa diversidade e não tentar, ou ocultá-lo, ou dizer que o nosso 
conhecimento é superior. Isso é de um provincianismo ridículo da parte das pessoas que 
nos estão a ouvir, às vezes diferencialmente mas que pensam… Portanto, a ideia dessa 
diversidade, o Fórum Social Mundial apresentou-a totalmente. Para mim é muito 
curioso porque com a versão, enfim, que eu sempre tive… porque, lá está, aprendi o 
marxismo, estudei o marxismo nos Estados Unidos, portanto, nunca fui membro do 
partido comunista. Aliás, no 25 de Abril cheguei a ser perseguido por alguns colegas do 
partido comunista, como eu era a única pessoa de esquerda que não estava à frente de 
uma faculdade… Eles queriam que só gente do partido comunista estivesse. E agora lhe 
digo por que é que foi importante leccionar o Carlos Marques antes do 25 de Abril: é 
que eu fui eleito pelos estudantes contra a vontade do partido comunista na altura, há 
que dizê-lo, precisamente porque eles disseram: “o único professor que nos ensinou 
Marx antes do 25 de Abril foi o professor Boaventura na “Introdução às ciências 
sociais”. Os colegas comunistas que estavam ao lado na economia nunca tinham 
mencionado o Marx, portanto, são coisas, isto são só para mostrar… Mas portanto, 
como era um marxismo, digamos, revisionista, o Fórum Social Mundial aconteceu 
apesar da teoria crítica, não é por causa da tradição marxista ou da tradição da teoria 
crítica, porque pela tradição seriam os operários. Ora no Fórum Social Mundial vê todos 
os movimentos. Por que é que no primeiro Fórum Social Mundial os operários quase 
não participam? A CUT não participa, não quer participar, está de fora, vai lá mas… 
Hoje, por exemplo, em Belém onde eu estive agora, uma participação massiva porque 
não querem perder o comboio, ou o trem, como vocês dizem. Mas, de facto, na altura 
para eles aquela diversidade, as Quebradeiras do Babaçu, o que é que isso interessa para 
a emancipação social?! Interessa o operariado do A, B, C, não é? Portanto, essa foi a 
grande lição do fórum. No domínio da semi-periferia fizemos um grande teste e uma 
grande discussão e foi aí que vos posso dizer, porque acho que ninguém me pode 
desmentir, que foi aí que nasceu o grande génio da diplomacia brasileira, foi no 
primeiro Fórum Social Mundial, do Celso Amorim: foi a ideia muito simples que é que 
os países semi-periféricos, ou seja, de desenvolvimento intermédio, com grandes 
populações, se se unirem, fazem uma diferença no sistema mundial. Isolados, esse é um 
campo de manobra para os Estados Unidos e tal, agora se se unirem eles podem fazer 
uma diferença. Qual tem sido a diplomacia do Brasil? É isto, lá está. Índia, semi-
periférico na Ásia, África do Sul, o único país semi-periférico da África e o Brasil, estão 
a construir uma posição nova na Organização Mundial do Comércio e tiveram agora 
uma posição, enfim, que em meu entender causa muitos problemas é evidente àqueles 
que estão, digamos, no quarto-mundo, aqueles que não são de desenvolvimento 
intermédio, porque estes países por vezes também começam a ter a sua tentação de 
dominação sobre os países à volta… Sabe muito bem o ressentimento que há na 
América Latina contra o Brasil. Vão a África e vêem o mesmo em relação à África do 
Sul, portanto, criam-se porque são potências regionais. E portanto, foi aí que se gizou 
um pouco a ideia de que se os países semi-periféricos se se unissem podiam de alguma 
maneira mudar a política. E pronto, a ideia da minha participação no Fórum, hoje é 
muito diversificada. Hoje está muito mais vinculada aos movimentos indígenas e ao 
movimento dos afro-descendentes e aí está, quer dizer, o meu trabalho não me impede 
depois de, por exemplo, ter sido o primeiro subscritor de uma grande lista em defesa da 
Raposa Serra do Sol, que é um território indígena que esteve tramitado no Supremo 
Tribunal Federal e estivemos em risco de perder aquele território por causa de seis 
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arrozeiros. Quer dizer, dividiram o território e não ser contíguo, não é? Eu analisei isso 
com… Isso não tem nada a ver com uma perda de objectividade… Como é que eu…? 
Não, eu aí eu sou um cidadão que promove, mas é o meu conhecimento que eu tenho 
desta causa que me permite ver que é uma causa justa, porque tenho uma concepção, 
que tenho vindo a estudar, que obviamente não me parece que a fronteira agrícola e a 
destruição da amazónia e estas concepções de desenvolvimento, possam alguma vez 
levar à emancipação social, que é o meu violin d’Ingres, portanto, houve essa tentativa 
de trabalhar teoricamente sobre isto. Violin d’Ingres quer dizer, é a minha preferência, é 
o meu…é a minha…sei lá, não sei como é que isto se diz em português, mas deve 
ser…violino! Não pode ser, não é! Quer dizer, é o meu tema preferido.  
 
CC: O senhor mencionou ao longo da entrevista vários livros que escreveu, 
certamente já escreveu outros, mas se tivesse que destacar aquele que acha mais 
importante, talvez o mais querido pessoalmente, talvez não seja o mesmo talvez 
seja… 
 
BSS: Isso é a mesma coisa que perguntar a um filho de quem é que gosta mais, não é?! 
Isso é chato!  
 
CC: Mas não seja neutro. Seja objectivo e não neutro…  
 
BSS: Precisamente porque eu não posso ser neutro e muito menos em relação ao meu 
trabalho, se eu lhe quiser dizer que sou objectivo, dos livros, digamos assim, maiores, 
para além de tudo aquilo que organizei, os grandes que são aqueles que...onde eu tenho 
vindo de alguma maneira a sedimentar a minha reflexão é Pela mão de Alice, é A crítica 
da razão indolente e agora a Gramática do tempo. Pronto, tenho escrito muito e 
trabalhado muito, com muitos colegas e solidariamente. Os livros que de alguma 
maneira condensam… O Pela mão de Alice está não sei em quantas edições já no 
Brasil. A crítica da razão indolente ganhou o prémio Jabuti em 2001. Fiquei muito feliz 
por isso. Prémio de ciências sociais e humanas. E a Gramática do tempo já está em 
segunda edição. Portanto, são esses os livros, mas entre os três não me obrigue a optar. 
Claro que tinha que lhe pôr também o meu livro, realmente fundador, de que estes são 
desdobramentos, é o livro que está out of print, não está disponível e que hoje se for à 
Amazon, veja quanto lhe custa esse livro meu, chama-se Toward a New Common Sense, 
e foi publicado pela Routlege, em 1995. É um livro realmente onde está anunciado 
muito do meu trabalho. 
 
KK: E um livro que não foi escrito pelo senhor mas que marcou a sua obra? 
 
BSS: Todos os que eu estou a escrever agora! 
 
CC: Se o senhor tivesse que destacar um livro que leu na sua formação, um livro 
que lhe marcou mais durante o curso? 
 
BSS; Ui, meu caro, isso são muitos. Não, mas eu acho que para mim o Princípio da 
esperança do Ernst Bloch, são daqueles livros que eu estou sempre a ler. Já li não sei 
quantas vezes e continuarei a ler sempre. São livros fundamentais para mim, por 
exemplo, esse. Portanto, é um livro que… Esse gostava de ter escrito. Francamente. São 
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três volume, mas hoje realmente nós já não temos condições de ficar anos a fio, não é? 
A gente sabe que o Marx teve 18 anos no British Museum, como a gente diz, a romper 
calças até fazer o primeiro volume, não é?! Hoje não temos essa… É preciso trabalhar 
muito e há muita internet, há muito e-mail, que eles não tinham na altura. Mas para mim 
esse foi o grande livro que eu gostaria de ter escrito e que não escrevi. Claro, também 
iria gostar de ter escrito O Contrato Social, do Rousseau. Teria sido um grande orgulho. 
O Rousseau é um dos meus autores também secretamente preferidos.  
 
CC: Já nos estamos encaminhando para quase 3 horas de conversa, não sei se há 
alguma questão, algum tema que o senhor acha que não foi abordado e que 
gostaria de falar… 
 
BSS: Essa pergunta realmente depois disto tudo! E perante cinco pessoas, como é que 
eu invento agora uma pergunta, não é?! Mas eu teria que pensar muito porque eu fui 
pelo fluxo das vossas perguntas que eu fui andando, não é?!  
 
HB: Como é que o senhor vê as ciências sociais hoje? Com este trajecto, eu fiquei 
muito curiosa porque Marx é uma referência, mesmo quando abandonou, 
recuperou num contexto diferente … A inspiração continua mas parece que não 
dessa maneira. E ao mesmo tempo tem essa avaliação que o senhor fez do Brasil 
pós-ditadura, mas depois ficou muito claro que não é só o Brasil, as ciências sociais 
contemporâneas são muito mais profissionalizadas do que humanistas, e então 
juntando um pouco essas duas pontas, eu gostaria de ouvir como é formar 
cientistas sociais hoje. 
 
BSS: É uma excelente pergunta. O que eu acho que é…e podendo ter esta oportunidade 
de trabalhar no norte e no sul, porque entre Agosto e Setembro estou sempre nos 
Estados Unidos em Maddison, Wisconsin, e agora seis semanas em Warwick, na 
Universidade de Warwick, portanto, tenho um trânsito um bocado complicado das 
minhas agendas, o que eu lhe posso dizer é que olhando um pouco por todo o lado, não 
é apenas no norte ou no sul, de maneira diferente no norte e no sul, o que nós vemos 
hoje é uma óbvia crise disciplinar. Quer dizer, a abertura dos paradigmas dentro das 
ciências sociais nunca foi tão grande quanto hoje. Os países passam por ritmos 
diferentes, por exemplo, os Estados Unidos, a primeira grande fractura dá-se na 
antropologia e é curioso porque a antropologia entra em crise fundamentalmente pela 
guerra do Vietname, mas porque enfim, a gente sabe que algum trabalho antropológico 
foi utilizado para identificar alvos no Vietname, e isso levantou toda uma crítica 
antropológica de que os colegas ainda hoje não se recuperaram, aliás, algumas das 
melhores revistas dizem-se mesmo “Crítica” ou “Antropologia crítica” por exemplo, é 
uma grande revista nos Estados Unidos. Depois a sociologia, eu penso que nós hoje 
estamos numa fase em que todas as comunidades científicas, eu vejo como muito mais 
cosmopolitismo. Eu sou um optimista trágico, como eu costumo dizer, isto é, sou 
consciente das dificuldades mas vejo também as coisas positivas. Há realmente uma 
grande fragmentação disciplinar, uma grande crise da disciplina num momento em que 
a disciplina se tentou articular com carreiras profissionais, porque nós estamos a passar 
por uma crise complicada em todo o mundo, e os cientistas sociais são os primeiros a 
sofrer a crise, enquanto profissionais de sociologia ou de antropologia ou de ciência 
política, não é? A gente vê os cortes nas universidades por todo o lado. O Brasil está em 
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contra-ciclo. O Brasil tem tido, enfim, devido a este governo… Finalmente quando 
abriram 5000 postos de trabalho nas universidades públicas foi uma coisa totalmente 
inovadora no Brasil, e honra vos seja feita por isso ter sido feito. Mas em geral nós 
vemos uma contracção desses mercados. Eu, por exemplo, agora fui convidado para 
fazer uma das conferências plenárias, exactamente na semana passada em Cardiff, na 
Associação Britânica de Sociologia, e uma das nossas discussões foi exactamente esta, 
isto é, como é que nós podemos olhar para as experiências dos colegas do sul… a minha 
plenária foi exactamente Reinventing social emancipation through the epistemologies of 
the south, tentar ver como é que esta gente que nunca teve um estado de bem-
estar…porque a sociologia no norte esteve muito ligada ao estado de bem-estar, ao 
estado-providência, não é? E países que nunca o tiveram? Tiveram sempre que articular 
carreiras profissionais muito mais criativas e muito mais heterodoxas em relação às 
nossas ciências sociais, portanto o que eu vejo hoje é que em diferentes países há essa 
fractura: uma grande apetência inter-disciplinar em muitos departamentos. Os 
estudantes por exemplo, cada vez mais circulam entre diferentes departamentos, nalguns 
casos, por exemplo, como na Inglaterra, tem-se falado muito no fim da divisão entre a 
sociologia e a antropologia, porque a gente sabe muito bem a origem colonial desta 
divisão e que hoje não faz muito sentido manter-se. Portanto, eu acho que, por um lado, 
esta fragmentação, digamos assim, das disciplinas e uma apetência transdisciplinar que 
no entanto os departamentos reprimem em muitos lugares, ou seja, há uma inércia 
departamental que impede a criatividade, até aos estudantes. Nós cá em Portugal temos 
isso, pedem-nos por exemplo, a Fundação para a Ciência e da Tecnologia pede-nos 
transdisciplinaridade mas depois os painéis são disciplinarmente sociologia ou 
antropologia, e depois alguns colegas muito formatados disciplinarmente podem acusar 
um trabalho que não é totalmente rigoroso em termos sociológicos ou em termos 
antropológicos, não saímos muito disso mas a tensão está instalada. A segunda grande 
tensão que eu penso neste momento que está a atravessar um pouco as nossas 
disciplinas é que estamos a movimentar-nos, a consciência de que o mundo é diverso e 
de que realmente aquilo que um grande autor indiano, Chakrabarti, chamou a 
“provincianização da Europa”, isto é, o conhecimento eurocêntrico é um conhecimento 
no meio de outros conhecimentos, também científicos mas que se produzem em África, 
na América Latina e na Ásia, isso hoje começa no norte a ser uma presença cada vez 
mais forte, portanto, as disciplinas…e cá em Portugal por vezes nem tanto, quer dizer a 
gente ainda traz menos referências da América Latina, da África e da Ásia, como hoje, 
por exemplo, nos Estados Unidos, até porque a nossa população estudantil a grande 
maioria são da América Latina. No departamento de sociologia de Madison, a grande 
maioria são estudantes chineses e latino-americanos. Portanto, eu acho que essa ideia da 
diversidade epistemológica do mundo e diversidade teórica do mundo está muito 
também aí metida. E uma terceira área, que é a área para mim mais problemática, que é 
aquela que nos vai causar mais tensão no futuro, sobretudo no norte, no sul a coisa é 
diferente: é o conceito que vem do Orlando Fals Borda, isto é, toda a ideia que eu há 
bocado dizia da objectividade e da neutralidade. Portanto, o que é que nós fazemos 
quando formamos sociólogos? Queremos formar obviamente profissionais competentes 
mas também queremos formar bons cidadãos ou não? As duas coisas são a mesma ou 
não? Portanto, nós por exemplo agonizamos, ainda há pouco tempo uma grande 
socióloga americana, Patricia Hill Collins, que estava comigo em Cardiff, dizia “nós 
perdemos muito tempo a distinguir entre estrutura e agência”, portanto aquele grande 
debate da sociologia e eu disse “pois é, perdemos muito tempo, sabes qual é que a gente 
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podia fazer?” disse-lhe eu, nós devemos é cada vez mais distinguir entre subjectividades 
rebeldes e subjectividades conformistas, ou seja, nós nas nossas universidades, nas 
nossas ciências sociais criamos subjectividade rebelde, gente crítica, com distância em 
relação com aquilo que existe quando é injusto, com alguns critérios éticos, políticos, 
gerais, que orientem o seu saber científico sem obviamente os transformar em ideologia 
porque isso seria o fim do trabalho científico, portanto, aqui um apelo à complexidade? 
Ou pelo contrário, vamos formar cientistas que se fecham na sua disciplina, pensando 
que o mundo pode morrer à volta deles mas na medida em que a integridade científica 
estiver garantida tudo está bem no mundo? Isso é o que eu chamo uma subjectividade 
conformista. Eu penso que a grande fractura hoje no mundo das ciências sociais, e da 
sociologia em especial, são aquelas linhas que procuram realmente pôr isto em questão, 
perante os estudantes inclusivamente aqueles que não podem. O meu sinal de 
preocupação é que eu penso que isto, por exemplo, enquanto em Portugal, enquanto no 
Brasil pode ser discutido muito mais facilmente hoje, por exemplo, nos Estados Unidos 
nós temos algumas limitações: o chamado politicamente correcto em algo que, por 
vezes, sobretudo numa pessoa como eu, heterodoxo e crítico, que não gosto do 
politicamente correcto, gosto de poder discutir tudo e há certas coisas que não se podem 
discutir… Nós não podemos realmente nos Estados Unidos e nalgum curso dizer que o 
estado de Israel pratica racismo contra os palestinianos. Não temos nada a ver com o 
Ahmadinejad, presidente do Irão, nada a ver com isso, agora é evidente que no estado 
de Israel há cidadãos de primeira classe e segunda classe. Podemos discutir num curso 
sobre o racismo, sociologia do racismo, discutir o caso de Israel? Nos Estados Unidos 
efectivamente não podemos. Um colega meu agora de Santa Bárbara do departamento 
de sociologia, o [William] Robinson, tem neste momento um processo às costas apenas 
porque pôs este tema aos estudantes. Portanto, aqui eu vejo um ataque à liberdade 
académica, que eu penso que é muito importante e aqui vê-se a ideia de que é uma 
neutralidade ao contrário, quer dizer, ele está a querer ser objectivo sem ser neutro, quer 
dizer, está a fazer uma luta contra o racismo mas, obviamente, sobrepõe-se-lhe a ele um 
critério político, que ele não está a dizer sequer que é racismo, vai querer que se discuta 
essa questão porque muitos a formulam como tal, e vem o politicamente correcto e 
impede-o que…e pode-lhe custar a sua carreira. Eu tenho quase a certeza que ele vai ser 
despedido da Universidade da Califórnia por causa desta questão porque o lobby 
judaico é muito forte ali nos estudantes. Portanto, eu vejo isto com preocupação porque 
eu acho que as ciências sociais e a maravilha do nosso tempo é de que não temos 
dogmatismos hoje. Quer dizer, realmente o marxismo para muita teoria crítica foi um 
espartilho enorme durante muito tempo, por isso é que por vezes se debate… Sei que 
alguns colegas se entretêm, sobretudo no Brasil, a saber se o meu trabalho teórico é 
marxista, ou pós-marxista, ou anti-marxista, por amor de deus! Eu acho que é 
completamente inútil esse discurso. Eu acho que se o Marx vivesse hoje escrevia coisas 
muito diferentes das que escreveu na altura, portanto, ser marxista é fazer coisas 
diferentes do que o Marx fez, ter alguma orientação da luta por uma sociedade melhor. 
Um outro mundo é possível. Para mim chega-me. Nem é preciso chamar-se socialismo, 
não é? Porque eu trabalho com o movimento indígena e quando eu falo em socialismo 
ao movimento indígena eles dizem-me que é uma armadilha branca como as outras, e 
têm razão obviamente. Eles sempre foram comunitários, tiveram as suas formas daquilo 
que o Marx chamava comunismo primitivo e nunca se preocuparam muito a pôr nomes 
a isso. Socialismo é obviamente eurocêntrico como o liberalismo, nem mais nem 
menos, não é?! Portanto, eu acho que é essa renovação, esse cosmopolitismo, que nós 
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temos que dar aos nossos estudantes, por isso é que eu acho que os nossos estudantes, 
por exemplo, deviam trabalhar mais no estrangeiro, por exemplo, é muito bom esse 
vosso sistema de bolsas sanduíche. Em Portugal somos mais tímidos nisso, somos mais 
tímidos nisso, e portanto, por aí eu vejo que nós podíamos caminhar em reinventar as 
ciências sociais. 
 
C.C - É uma boa maneira de terminar. Obrigado.  
  
 
    


