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Sumário: Ninna Carneiro 

Nome da entrevistada: Helena Carreiras 

Local da entrevista: Lisboa, Portugal 

Entrevistadoras: Helena Bomeny e Karina Kuschnir 

Câmera: Arbel Griner 

Duração: 1h 49min 

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

Histórias de Vida 

 

Entrevista: 7 de abril de 2009 
 
 
1º Bloco: Origens; a primeira infância em Alpalhão e a mudança para Tomar; as 
origens familiares; a trajetória acadêmica das irmãs.	
	
2º Bloco: Engajamento político durante a adolescência; o incentivo ao estudo por parte 
dos pais; o envolvimento com os rotarianos; o interesse pelos conflitos de poder 
despertado pela Revolução de 25 de Abril; leituras marcantes na época. 
	
3º Bloco: A graduação em sociologia; a escolha pela sociologia; a influência do 
contexto político da época na escolha pela carreira; a licenciatura no Instituto 
Universitário de Lisboa (ISCTE).	
	
4º Bloco: A questão das Forças Armadas; fim da graduação; o início do trabalho com 
as instituições militares, influenciada pela professora Maria Carrilho; as Forças 
Armadas como plataforma de estudo das dinâmicas sociais; a questão de gênero.	
	
5º Bloco: Trajetória como docente no ISCTE; a entrada no ISCTE como assistente 
estagiária na área de metodologia; o mestrado e a participação na Associação 
Portuguesa de Sociologia; o livro Profissão: sociólogo.	
	
6º Bloco: O doutorado na Itália; a opção pelo doutorado fora de Portugal; a escolha 
por Florença e a aproximação com a ciência política; o intercâmbio em Berkeley; a 
importância em estimular os estudantes a praticarem o intercâmbio. 
 
7º Bloco: A conciliação entre a vida profissional e a familiar (primeira parte); a 
época passada em Florença; o casamento com o segundo marido e o nascimento dos 
filhos; o conflito entre a maternidade e a carreira profissional. 
 
8º Bloco: A conciliação entre a vida profissional e a familiar (segunda parte); a 
prática do trekking; a experiência da maternidade; a construção social do papel da 
mãe; a influência da maternidade na atividade de socióloga. 
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9º Bloco: Temas centrais de pesquisa; o tema do gênero; o estudo das mulheres nas 
Forças Armadas; a metodologia de pesquisa; a relação entre a pesquisa sociológica e 
a intervenção política. 
 
10º Bloco: O estudo sociológico na esfera prática; a tentativa de unir o estudo 
sociológico com as decisões políticas; participação na Associação Brasileira de 
Estudos de Defesa (ABED); episódio impactante vivenciado na ABED, no encontro 
com uma militar. 
 
11º Bloco: Contato com o Brasil; os congressos luso-afro-brasileiros; aproximação 
com o trabalho de Celso Castro e com a antropologia; interesse no estudo das 
instituições militares no Brasil. 
 
12º Bloco: Atuação no Instituto de Defesa Nacional (IDN); o cargo de subdiretora da 
IDN; a manutenção da ligação com a docência do ISCTE; a atividade como 
coordenadora da licenciatura de ciência política no ISCTE. 
 
13º Bloco: A formação em Ciências Sociais atualmente; a importância da integração 
entre pesquisa acadêmica e mercado de trabalho; a articulação entre teoria e empiria; 
a questão da internacionalização; leituras marcantes na formação intelectual. 


