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M.C. – ...na cidade e todas as dimensões de associativismo: local e nacional, 

individual e coletivo e até voto. 

 

H.B. – E tem uma correspondência muito grande? 

 

M.C. – Fraca, fraca negativa. As pessoas mais ativas são as pessoas que avaliam mais 

negativamente. E isso prova, de fato, que você... Inversamente, as cidades... A 

qualidade de vida nas cidades é proporcional ao investimento que as pessoas fazem: 

quando fazem pouco, a qualidade é baixa, como aqui e como lá. 

 

A.G. – Aqui tinha uma pesquisa, aqui na FGV, sobre percepção. 

 

M.C. – De qualidade? 

 

A.G. – Eu tenho que olhar. Não sei se é... Acho que é de qualidade de vida, a 

percepção proporcional da qualidade de vida. 

 

M.C. – Ok. 

 

A.G. – Eu acho que Brasília ficava em primeiro lugar. 
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M.C. – Ah, sim, pronto. É uma forma... 

 

H.B. – Ah, é essa agora que acabou de sair. 

 

M.C. – Sim, esse é mesmo um objeto diferente, é o objeto de qualidade de vida, tem 

surveys bastante validados. Não foi bem isso que... Quer dizer, não foi isso que eu fiz, 

porque não é... O que eu fiz foi a tentativa de correlacionar, de ver o que realmente 

ajuda um pouco a explicar. E, por exemplo, sai que o voto... Porque, em Portugal, o 

voto não é compulsório e, a nível local, a abstenção é muito elevada. Portanto, a 

destrinça simples entre vota ou não vota, que, aliás, eles mentem, porque dizem que 

votam mais do que votam, é porque o voto é um dever. 

 

H.B. – Sim, mas aí dizem o quê? Como depoimento só. 

 

M.C. – Quando eu pergunto, “nas últimas eleições, votou?”, ele diz... 

 

H.B. – Tem vergonha de dizer que não votou. 

 

M.C. – Isso. Tem vergonha de dizer que não votou, exatamente. É preciso ter um 

certo capital social para dizer: “Não votei. Quero que eles se danem!” 

 

H.B. – “Não quis.” 

 

M.C. – Exatamente. É preciso ter... Os outros querem que eles se danem... 

 

H.B. – Você acha que eu posso falar isso esse ano? 

 

M.C. – ...e não dizem. E então, a correlação é zero, zero, zero. Ou seja, não há 

nenhuma relação entre o comportamento eleitoral, vota ou não vota, e associativismo, 

mobilização e qualidade de vida. Ou seja, votar é uma coisa de partido, é uma coisa 

de clube, é Botafogo e Fluminense. 
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H.B. – No Brasil é diferente porque você está obrigado, não é? 

 

M.C. – Bom, no Brasil é mais difícil. Você teria que ter o voto, quer dizer, em quem 

votou, e então ver. Também podíamos ter perguntado, mas eu não quis porque era 

uma encomenda da prefeitura, estávamos mais ou menos em período eleitoral, que é 

quando eles fazem encomendas aos sociólogos, e eu não quis. Não quis porque depois 

éramos acusados de estar a trabalhar para o Partido Socialista que, ainda por cima, era 

o último partido para o qual eu trabalharia, não é? Só de borla. Se trabalhasse, então 

teria que ser grátis, e não comprando. E mesmo assim, os meus colegas estão todos 

arrebanhados lá na corte do prefeito, mas eu não. Eu não. Eu andei com o prefeito ao 

colo, literalmente. 

 

H.B. – É? 

 

M.C. – É. 

 

H.B. – Ah, sim, porque... 

 

M.C. – No primeiro casamento. Eu contei essa história. 

 

H.B. – No colo? 

 

M.C. – Não contei? No colo. Sim, devia ter deixado cair. 

 

A.G. – Ele bebeu demais? 

 

M.C. – Era bebê. 

 

H.B. – Não, porque era bebê. 

 

M.C. – Sim. Tinha um ano. Ele era filho... Ele é filho, ela ainda vive. Ele é filho da 

não sei quantésima esposa do meu primeiro sogro. Então, na altura que eu andava 

namorando minha futura primeira mulher, era lá por casa deles e o neném andava por 
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ali, e eu me lembro de pegá-lo ao colo. Porque ele é indiano. O pai dele é indiano, é 

da Índia, e ele é bem escurinho, de modo que eu me lembro muito bem. Porque em 

Portugal, normalmente, somos morenos, mas não tanto, e ele era muito moreno. O pai 

dele era moreníssimo. Era um escritor, o pai, comunista. Morreu... Foi enterrado 

enrolado na bandeira. 

 

A.G. – Ah, é? 

 

M.C. – É. Ainda há em Portugal desses. 

 

A.G. – Do partido? 

 

M.C. – Do partido, exatamente. “O partido”, só há um, não é? “O partido”, não houve 

mais nenhum. 

 

H.B. – Você sabe que é curioso... É o [Partido] Comunista, imagino. 

 

M.C. – Eu? Não. Já fui. 

 

H.B. – Não, o partido. Porque aqui no Brasil, se você fala o partido, é o Partidão. 

 

M.C. – Claro! 

 

A.G. – É, é isso. 

 

H.B. – Só há um. 

 

M.C. – Quando diz “o partido”... 

 

H.B. – “O partido”, só há um. 

 

M.C. – É. 
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H.B. – Nunca tinha pensado nisso. Quer dizer que isso é internacional? 

 

M.C. – Em certos países, na nossa cultura. É por causa das ditaduras e da resistência. 

 

H.B. – É, exatamente. 

 

M.C. – Porque, de fato, era o único partido que havia em Portugal, até o 25 de Abril. 

Os outros eram... Não, o Partido Socialista foi fundado na véspera, no outono de 

1973. O Mário Soares mostrou clarividência. E, aliás, mesmo de dentro do próprio 

regime, também, já em 1973, já tinha saído gente organizada contra, “somos contra 

este regime”. Isso é... As coisas não acontecem por acaso. 

 

H.B. – É verdade. 

 

M.C. – Ou não fôssemos historiadores, não é? 

 

H.B. – Exatamente. 

 

M.C. – Até porque, se acontecessem por acaso, a história seria apenas... Seria uma... 

Como é que ele diz, o poeta? É uma história de loucos contada por um maluco. 

 

H.B. – Ah, é. 

 

M.C. – Não é? Muito bem. 

 

H.B. – Vamos então? 

 

M.C. – Está gravando? Ele tem estado a gravar. Depois você encontra um lugar 

qualquer... Você faz um footnote. Devia haver footnotes em... 

 

H.B. – Pode fazer. 

 

M.C. – ...no vídeo. 
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H.B. – Mas eles são especialistas nisso. 

 

M.C. – Ah, é? 

 

H.B. – Por isso que eles fazem assim, sem perguntar nada. 

 

M.C. – À traição. 

 

A.G. – A gente costuma gravar um pouquinho no início... 

 

M.C. – Para aquecer. Warm-up. 

 

A.G. – Também. Também para aquecer, para ver se... 

 

H.B. – E para ver se está tudo bem ali. 

 

A.G. – O senhor, por exemplo, gesticula bastante e se mexe, então, é para ele ir 

firmando o quadro e, também, porque às vezes a gente pega umas boas pérolas, que a 

gente não vai usar sem perguntar. 

 

M.C. – Não, eu... 

 

A.G. – Mas, às vezes, nesse início de conversa já tem... 

 

H.B. – Mas ele já assinou tudo. [riso] 

 

M.C. – É. Eu nego, como o João Pessoa. Eu nego. Sabe que tem rua Nego em João 

Pessoa? 

 

H.B. – Rua Nego? 

 

M.C. – Rua Nego. 
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H.B. – Nego? 

 

M.C. – Vocês dizem como? 

 

H.B. – De negar ou de negro? 

 

M.C. – Não, não. Nego do verbo negar. Eu nego, como ele disse: “Nego.” 

 

H.B. – Rua Nego. 

 

M.C. – Foi por isso que ele foi morto, não é? 

 

H.B. – É, exatamente. 

 

A.G. – Está na bandeira da Paraíba. 

 

M.C. – E tem rua. Tem a rua Nego. Era do lado... Vai da orla e atravessa a Nossa 

Senhora dos Navegantes, que é a rua de trás. Não é a primeira, já é a segunda, de trás 

um pouco, como aqui a Prudente de Moraes, ou a Visconde de Pirajá. 

 

A.G. – [Como] a Nossa Senhora de Copacabana. 

 

M.C. – Isso. Chama-se Navegantes, que era onde nós estávamos, o hotel. Então, 

Helena, professora. 

 

H.B. – Cabral, muitíssimo obrigada. Foi um prazer imenso te entrevistar em Portugal 

e te receber aqui. 

 

M.C. – Eu é que lhe agradeço muito. 

 

H.B. – Então, eu queria te propor, como provocação só – é claro que as entrevistas se 

alteram, os depoimentos se alteram –, que a gente, hoje, se concentrasse na sua 
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conexão com o Brasil e, mais para o final, a sua percepção a respeito da formação dos 

cientistas sociais e o que você diria como... ou como preocupação ou como 

aprovação, digamos, da maneira como as ciências sociais caminham hoje, com tanta 

alteração. Nós podíamos começar com isso: como é que o Brasil entrou na sua vida? 

 

M.C. – Muito bem. Tenho muito gosto em falar da relação com o Brasil, entre 

Portugal e o Brasil, entre mim e os colegas brasileiros e o Brasil como país. Meu 

primeiro contato com a ciência social, com a ciência política no Brasil foi em Oxford, 

onde tinha o Centro de Estudos Latino-Americanos, que não estava particularmente 

vocacionado para o Brasil. O meu colega e grande, grande amigo português Hermínio 

Martins era o responsável pelo desenvolvimento do segmento brasileiro do Centro de 

Estudos Latino-Americanos, que chegou a ser dirigido pelo Leslie Bethell, bem mais 

tarde. O Hermínio, na altura, não estava muito ativo e, embora tivesse relações com o 

Brasil, ele não as desenvolvia nessa altura, e não me lembro de termos falado muito 

disso até o dia em que o Fernando Henrique Cardoso desembarcou em Oxford, vindo 

de Cambridge, onde ele estava com a Cátedra Simon Bolívar, depois, já exilado – 

depois do Canadá, do Chile e do Canadá –, e fizemos um encontro. Ele fez uma 

apresentação tipo colegial, uma discussão muito, muito engraçada – já terá talvez 

falado disso convosco – sobre a história da teoria da dependência, quase como é que 

tinha nascido. O Prebisch foi abrindo a porta, “Então, vocês estão estudando a teoria 

da dependência? Boa ideia!” Qualquer coisa desse gênero. Muito interessante. 

 

H.B. – Com o Enzo Faletto. 

 

M.C. – Depois fomos jantar no Colégio St Antony’s e, depois do jantar, viemos para a 

minha casa, que era do outro lado da rua – como sempre, em Oxford, era do outro 

lado da rua –, e ficamos ali conversando e eu lhe dei um livro que tinha publicado, O 

desenvolvimento do capitalismo em Portugal no século XIX, que é uma citação 

explícita ao camarada Lenin, onde eu tento fazer a mesma coisa que ele fez para a 

Rússia. Fez muito bem, aliás. É uma tese... Podia ser uma tese de doutorado boa em 

qualquer país do mundo, O desenvolvimento do capitalismo na Rússia, com 

estatísticas etc., e tudo aquilo muito objetivado, muito bem objetivado. E eu tentei 

imitar, com mais política e menos... e não tantas estatísticas, porque não tínhamos tão 
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boas como [inaudível]. E o Fernando Henrique levou o livro. E, no dia seguinte, ele 

fazia uma grande conferência pública, em Balliol College, que era uma série que 

dirigia Steve Lux e outros. Honestamente, já não me lembro de que ele falou. Deve 

ter falado da situação política do Brasil e do Chile. 

 

H.B. – Anos 1970. 

 

M.C. – Estamos exatamente em 1977 ou 1978. É fácil de ver, com a biografia dele, 

quando é que ele esteve em Cambridge. Porque eu estive em Oxford de 1976 a 1979, 

e não foi logo no início e também não foi no final, portanto, terá sido em 1977 ou 

1978, por aí. E então foi muito... E eu cheguei um pouquinho atrasado e fiquei cá 

atrás, porque tinha muita gente. Fiquei inclusive de pé. E ele estava lá longe e, a certa 

altura, ele fala de qualquer coisa e olha para mim e diz: “Como você diz em seu livro 

que eu acabo de ler...” Ficamos amigos para sempre. Quer dizer, eu fiquei a adorá-lo 

para sempre, como é óbvio, não é? Com uma gentileza daquelas, todo mundo olhando 

para trás, “quem é o cara?”, quer dizer... De modo que ele foi, assim... Mas não teve 

segmento. O Fernando Henrique voltou para Cambridge e, depois, já não me lembro 

para onde terá ido. Para Paris, não? Já não sei. E, durante alguns anos, bastantes 

anos... Só nos voltamos a ver mais tarde, quando ele... Já não me lembro como é que 

nos reencontramos. Julgo que foi, pelo menos é a recordação que tenho, foi em 

Lisboa, em que eu procurei ajudá-lo junto de Mário Soares, quando eles estavam 

criando o PSDB e queriam aderir à Segunda... enfim, à Internacional Socialista. Coisa 

que não conseguiram porque o Mário Soares era muito amigo do Brizola e tinha 

metido o partido do Brizola, cujo nome não me recordo. Era o Partido Trabalhista, 

digamos, não era? 

 

H.B. – Era o PDT. Depois ficou PDT. 

 

M.C. – PDT. Enfim, o originário Partido Trabalhista. 

 

H.B. – Sim, trabalhista. 
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M.C. – E o Fernando Henrique não conseguiu. Inclusive, mais tarde, um dia passou 

por Lisboa um senhor que me telefonou para falar e depois não nos encontramos e 

que é o candidato José Serra, que me falava da parte... o contato... Esta é uma 

dimensão... Depois, com o Fernando Henrique, foi uma dimensão política. Ele 

inclusive participou, recebia informação nossa, de um grupo que eu criei com outros 

amigos, não necessariamente colegas – na maioria, não colegas –, um grupo 

parapolítico, em 1983 e 1984, por aí, que era o Grupo da Esquerda Liberal. E o 

Fernando Henrique participou uma vez, fez uma conferência que nós organizamos, o 

clube organizou e ele falou, e mantivemos, com frequência... Ele vinha muito à 

Europa. Porque ele, na altura, seria o quê? Senador? Sim, era senador. 

 

H.B. – É, no começo era. 

 

M.C. – Depois ele foi presidente da Associação Internacional de Sociologia e também 

nos encontramos. Nos encontramos, tenho uma fotografia ao lado dele, em Coimbra, 

no I Congresso Luso-Afro-Brasileiro, organizado pelo Boaventura, que é um 

momento fundamental. Fica dito, para o caso de eu esquecer, que é uma ideia genial 

que deu certo. Tem seus altos e baixos: em alguns lugares, ocorreu melhor; outras 

vezes, não ocorreu tão bem. Vamos ver como ocorre para o ano, em Salvador. Por 

enquanto tem ocorrido mal, porque já esteve marcado e já foi desmarcado. Mas deu 

um... É um bom ponto para nós analisarmos, para nós estudarmos... 

 

H.B. – Nessas eleições. 

 

M.C. – ...o que deu certo e o que não está dando tão certo; por que não conseguimos 

consolidar uma associação; por que não conseguimos consolidar uma publicação. Já 

têm vários números saídos diferentes, feitos pelo Iuperj, feitos pelo Renato Lessa; 

feitos pelo ICS, pela Cristiana Bastos; feitos também pelo Boaventura, no CES, em 

Coimbra, mas... Começou muito bem, os últimos anos têm sido mais difíceis, e eu 

penso... Uma das razões, eu acho que... Bom, para além das rivalidades, que também 

ficam ditas, para além das rivalidades das pessoas, que existem, e somos todos com 

tendência para prima-donas, portanto... Eu falo por mim. Eu, prima-dona, me 

confesso. Mas os outros também não são menos, não é? 
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H.B. – Não são menos. 

 

M.C. – Isso. Então, às vezes é difícil conseguir que todo mundo esteja de acordo no 

mesmo dia e à mesma hora, com a mesma disposição. Em todo caso, foi uma ideia 

genial e eu felicito o Boaventura. Já o fiz muitas vezes em público, portanto, não tem 

problema nenhum. E o Fernando Henrique, a caminho... Eu julgo que até as datas 

terão sido combinadas com ele, porque ele, na altura... Sim, ele estava senador. 

Portanto, isto é em... Quando? Em 1990. 

 

H.B. – Que ele assumiu o quê? 

 

M.C. – Não, foi em 1990, que fizemos o primeiro... Não, foi mais tarde. 

 

H.B. – Ah, esse de Coimbra? 

 

M.C. – Sim, foi em 1990. Foi em 1990, porque em 1992 já é em São Paulo. A ideia é 

fazer de dois em dois anos. Em 1992, em São Paulo; em 1994, em Lisboa, organizado 

pelo ICS, e eu era presidente na altura, mais um momento de reativação, se fosse 

necessário. Depois eu digo exatamente quando é que começou a minha relação 

pessoal, com quem e como. E portanto, era 1990. Não sei onde é que o Fernando 

Henrique Cardoso estava nessa altura, mas ia para Madri, ia fazer o seu último 

Congresso Internacional de Sociologia. Depois ele saiu e alguém tomou o lugar dele. 

Não para melhor. Ele estava, evidentemente, metido o mais possível na política 

brasileira, como é óbvio. Portanto, ele foi presidente quando? 

 

H.B. – De noventa e... 

 

M.C. – Mil novecentos e noventa e dois? 

 

H.B. – De 1994 até 2002. Em 2003, assumiu o Lula. Ele ficou oito anos: de 1995... 

 

M.C. – Na altura, era senador. Sim, ainda é antes do Plano Real.  
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H.B. – É. 

 

M.C. – [O congresso] ainda é antes do Plano Real. O Plano Real é mais tarde. Ora 

bem, portanto, a minha relação com o Fernando Henrique e algumas pessoas, como o 

José Serra, que nunca passou do telefone, é política, é intelectual. Não chegou a ser 

universitária, acadêmica, até porque o Fernando Henrique, nessa altura, já não era... 

Digamos, tinha saído, abandonado a carreira acadêmica. Talvez, agora esteja 

recomeçando, e parece que com coisas muito interessantes. Mas, nestes anos, foram 

anos dedicados à política ao mais alto nível possível, no Brasil e com projeção 

internacional, com muitas relações com Portugal – ele vinha muitas vezes. A última 

vez que ele veio a Portugal como presidente da República Brasileira... da República 

Federativa do Brasil... Chama-se assim agora? 

 

H.B. – Não. É República... 

 

M.C. – Já foi? 

 

H.B. – É, já foi. 

 

M.C. – Já foi assim. Ele veio a última vez aqui em... Portanto, é fácil, deve ter sido 

em 2002 ou 2003. 

 

H.B. – Em 2002. 

 

M.C. – No final de 2002. O Lula estava eleito. 

 

H.B. – Exato. No final de 2002. 

 

M.C. – O Lula estava eleito. Eu estava aqui no Rio quando o Lula foi eleito, em 

novembro de... 

 

H.B. – De 2002. 
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M.C. – É, em novembro de 2002. Vínhamos da Anpocs com o Renato Lessa, porque 

ele vinha correndo para votar. 

 

H.B. – Um grande momento esse. 

 

M.C. – Nós vínhamos de Tiradentes, de São João del-Rei, onde fomos à missa, no 

domingo de manhã. Tem uma missa fantástica, cantada, em São João del-Rei, na 

Igreja de São Francisco, onde está enterrado o Tancredo. Também conheci Tancredo 

Neves. Eu conheci... 

 

H.B. – Tudo. 

 

M.C. – Não, conheci... Sim, Tancredo Neves, eu conheci assim, como conheci o 

Sarney. Mas isso só... Num jantar, quando ele tinha sido eleito, o Tancredo. Ele tinha 

sido eleito, veio à Europa, foi a Roma – agradecer ao papa, imagino –, e fez escala em 

Lisboa, visitar a terrinha, e Mário Soares era primeiro-ministro e convidou ele para 

um jantar com... alargado e eu também fui. Comprei um fato azul escuro, de 

propósito, para ir. E ainda bem que fui, porque, infelizmente... 

 

H.B. – Ele nem assumiu. 

 

M.C. – ...ele não chegou a assumir. Para não perder o fio, esta relação se manteve até 

hoje. Ah! Eu estava contando... A última vez que ele esteve em Lisboa como 

presidente, para aquelas Cimeiras Luso-Brasileiras que eles faziam – era primeiro-

ministro o Durão Barroso, o atual presidente da Comissão Europeia –, e lhe 

perguntaram se ele tinha convidados, se queria... Era uma coisa pequena, íntima, três 

ou quatro mesas, uma dúzia de pessoas em cada mesa. Cinquenta pessoas estariam, ou 

nem tanto. Talvez nem tanto. E ele indicou meu nome e eu fui, é claro, com a minha 

mulher, e fomos, e estivemos. Dona Ruth estava também. Ele estava... Não sei se... 

Alguns amigos brasileiros a quem eu conto olham para mim desconfiados, mas ele 

estava encantado com a vitória do Lula. Estava absolutamente encantado. Eu até 

pensava: “E o Serra? E o Serra?” Ele estava encantado, muito contente de passar... 
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Ele falou do tempo do ABC e das lutas etc. E dava mesmo a entender que seria um 

bom continuador. E foi, eu acho, um bom continuador do Fernando Henrique, 

sobretudo na parte econômica. E o Bolsa Família também já estava inventado, o que 

não havia era tanto dinheiro para dar. Havendo, por que não dá-lo, se ainda por cima 

isso vale votos? Além de ser bom, não é? Tem um prêmio por cima, por ser bom. 

Essa relação sempre se manteve. Ainda o ano passado, no Congresso Brasileiro de 

Sociologia, ele esteve lá num jantar e estivemos juntos, estivemos conversando, 

sempre muito bem. Se perguntar pelo Villaverde, ele... 

 

H.B. – Ele sabe. 

 

M.C. – Sim, com certeza. Mas não foi... A relação acadêmica foi de iniciativa 

brasileira, curiosamente. Um grupo da fina flor da ciência política brasileira do 

finalzinho dos anos 1970, deve ter sido em 1979, se deslocou à Europa: os dois 

Wanderleys, Guilherme e Fábio; Sérgio Abranches; Renato Boschi... Quem mais 

estava? 

 

H.B. – Bolívar Lamounier. 

 

M.C. – Bolívar Lamounier, é claro, de quem fiquei amigo para sempre, e me agradece 

lá em sua história de sua família, este livro muito engraçado que ele fez. Foi Bolívar 

que me convidou ao Brasil pela primeira vez. Portanto, eles vieram fazer contatos na 

Europa: na França, creio que estiveram; não sei se na Espanha; e também quiseram 

conhecer cientistas políticos em Portugal, que não tínhamos, porque não  havia 

ciência política em Portugal. Na Faculdade de Direito, faziam umas coisas deles, que 

não têm nada que ver com o que nós chamamos a ciência política, e o mais perto que 

chegavam era a tese de doutorado de Marcelo Rebelo de Sousa sobre os partidos 

políticos no século XIX e XX. Bom, é uma coisa, aliás... Legislação. Quer dizer, não 

tem tradução... Nós não tínhamos... Uma das pessoas que vai ajudar a criar a ciência 

política... A ciência política, em Portugal, ela é criada primeiro a partir da história, da 

história política, e só muito recente, mas muito recente... Eu tenho... Parte dessa 

história é contada no livro editado por Bolívar, A ciência política nos anos 80, que foi 

o encontro que ele organizou em Higienópolis em 1981. Foi a primeira vez que eu 
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vim ao Brasil. Vai fazer 30 anos para o ano. Já não me lembro a época do ano. 

Também tive uma relação... Também conheci o Brasil de perto, pelo lado feminino, 

muito... Mas eu prefiro não falar. Foi um encontro desses de congresso internacional 

muito querido que ficou até hoje, de amizade. Mas essa pessoa, essa moça estava já 

fora da academia, trabalhando em coisas do governo de São Paulo, e depois nunca 

voltou completamente. Tinha relações, amigas que tinham estudado. Contava que o 

Fernando Henrique a achava engraçadinha. E eu digo: acredito. Ele não costuma 

perder de vista esse aspecto. E então ela era uma estudante preferida. É da minha 

idade, portanto... Eu acho que ela até é mais velha do que eu. Tem 70 [anos], portanto. 

Então, se aposentou do governo e... Sabe, ela tinha dinheiro, e é curioso como o ter 

dinheiro permite a uma pessoa não se esforçar. Já temos feito essa teoria. Em 

Portugal, em todo caso, é nítido: pessoas que são vítimas das facilidades. 

 

H.B. – Não têm pressa e acabam... 

 

M.C. – Exato. Não têm pressa, não têm urgency. E então, tivemos uma conversa, me 

lembro muito bem, no Instituto Gulbenkian de Ciência, em Oeiras. Ah! E então, o 

moço que organizou e que me convidou foi o Manuel Braga da Cruz. Não sei se vocês 

falaram com ele. É o atual reitor da Universidade Católica Portuguesa – não é pouca 

coisa – e escreveu o clássico indiscutível que nós discutimos, mas escreveu o 

clássico... Agora está sendo ultrapassado, mas é agora. Escreveu o clássico sobre o 

Partido da União Nacional, portanto, sobre o partido único do regime de Salazar, e fez 

muito trabalho sobre o regime de Salazar. A outra pessoa, esse é um amigo, um 

exilado, companheiro desde sempre de Paris, que se aposentou aqui [no ICS-UL] há 

um ano ou dois – é um pouquinho mais velho do que eu –, é o Manuel de Lucena, que 

é ainda o autor do grande estudo sobre a organização do Estado corporativo. Até 

deveria ser mais conhecido no Brasil. Tenho a certeza que aqui na Fundação Getulio 

Vargas há pessoas que o conhecem, mais do que na universidade propriamente dita, 

porque ele tem uma formação de jurista, mas tem uma dimensão... E é uma história 

muito bem organizada, à francesa – aquilo foi feito na Faculdade de Direito de Paris, 

quando ele estava exilado. Enfim, está publicado esses dois volumes. Agora, mas só 

agora, está realmente sendo ultrapassado por uma nova geração, evidentemente, por 

duas gerações já, sobretudo o Costa Pinto, que chegou a ser meu discípulo e depois 
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seguiu uma variante, e agora há uns novos. Há este rapaz, o Filipe Ribeiro de 

Meneses. Eu o cito porque ele acaba de publicar 600 ou 700 páginas sobre Salazar, 

uma biografia política [Salazar: uma biografia política]. É a primeira vez que temos 

isso. E eu já li uma parte. É claro que eu discordo de metade das coisas, mas isso é 

porque eu tenho um superinvestimento no tema. Ele, aliás, é muito prudente e diz: 

“Esse livro, se calhar, vai desagradar às vítimas de Salazar porque talvez eu seja... 

contemplo demasiado o bourreau, o carrasco, e falo menos das vítimas.” E pronto, ele 

sabe isso. Mas também não pode deixar de superar. Morreu há 40 anos, quer dizer, já 

passou o tempo. Esse encontro foi muito agradável. Havia mais alguém. É o Bolívar 

Lamounier, exatamente. Eu acho que eles eram uns cinco ou seis, quase todos do 

Iuperj, menos o Fábio Wanderley. Porque, nessa altura, Bolívar sairia em breve do 

Iuperj para ir para São Paulo e fundar... 

 

H.B. – Para criar o Idesp. 

 

M.C. – ...e criar o Idesp, que é criado, digamos, que é lançado publicamente com um 

grande evento, um fantástico evento. De fato, nunca vi tanta vedeta da ciência política 

junta, assim, perto, a gente podendo... Ele trouxe, por exemplo... Então, que é o 

encontro de 1981, em Higienópolis – foi num hotel, num hotel de Higienópolis –, que 

ele organizou. Ele me convidou e eu disse: “Não posso.” Eu não queria. Tinha 

qualquer compromisso. “Mas eu indico”, e indiquei o Luís Filipe Salgado de Matos, 

um que ainda hoje é um colega, que também fez o doutorado sobre o Estado Novo, 

sobre o Estado Novo como um Estado de Ordens, o problema da representação não-

democrática. Mas ele cometeu um grande erro, é que escreveu duas mil páginas. E eu 

disse-lhe: “Isso é um convite para eu não ler. Luís Filipe, tem paciência, eu não te 

prometo ler duas mil páginas.” Porque enquanto eu leria duas mil páginas, eu escrevo 

vinte, ou trinta que eu tenho que escrever. Para isso, me obrigam. 

 

H.B. – Não é para ser lido, duas mil páginas, não é? 

 

M.C. – Aliás, ele só publicou a introdução, que foi arguida por [inaudível], numa 

sessão linda na Reitoria da Universidade de Lisboa, na Sala de Atos, presidida por 

mim, sobre o Estado de Ordens. Isso ele publicou. É teoria: Max Weber... direito. É 
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um homem do direito. É um discípulo de Manuel de Lucena, de algum modo, um 

homem que também já tem 60 anos. E eu disse: “Luís Filipe Salgado...” 

 

H.B. – Mas esse... 

 

M.C. – Mas Bolívar aceitou a substituição e depois voltou à carga e disse: “Não, mas 

venha você também. Você tem que vir.” 

 

H.B. – “Venham os dois.” 

 

M.C. – E eu me deixei arrastar – ele pagava tudo – e eu vim para São Paulo. 

Desembarquei em Congonhas com o Luís Filipe Salgado de Matos e a primeira 

coisa... Como eu sou muito... faço muito barulho, estava uma enorme fila e eu disse: 

“Mas que grande bicha!” E todo mundo... Foi meu primeiro erro cometido no Brasil. 

Depois disso, cometi muitos mais. Mas esse foi engraçado. Em Congonhas. Acho que 

não havia Guarulhos ainda. E ali estivemos. Foi ótimo. Minha amiga era paulista e me 

levou a conhecer o Florestan Fernandes, de quem ela era uma discípula muito 

fervorosa e muito próxima. Quase um culto que parece que Florestan... 

 

H.B. – Inspirava. 

 

M.C. – Exato. [Estivemos] em casa dele, com a esposa e com a Maria Ângela 

D’Incao, que também fazia parte do grupo. A Maria Ângela, exatamente, tinha estado 

depois em... também esteve em Oxford com... E tinha uma moça brasileira que estava 

a fazer o doutorado lá, que é a Maria Antonieta... 

 

H.B. – Leopoldi? 

 

M.C. – Isso, Leopoldi. Ela estava lá. 

 

H.B. – Ela é aqui da UFF. 
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M.C. – Isso. E estavam outros brasileiros. Mas poucos. Ah, sim, estava um moço com 

quem eu jogava xadrez, que era o secretário de Economia do governo do Brizola. 

Sim, é filho de um homem do Jango, de um jornalista colaborador do João Goulart 

cuja... A mãe dele, um dia eu vejo a senhora na televisão, fantástica, uma velhinha 

com uma história fantástica. Eles são judeus, provavelmente. Como é que ele se 

chama? Luís? Como é que chama o secretário de Economia do governo...? 

 

H.B. – Aparecerá na nota da entrevista, não se preocupe. 

 

M.C. – Sim. Foi duas vezes, acho eu. Duas vezes, sim. 

 

H.B. – Não é o Levy. Não pode ser o Levy porque esse ainda está. 

 

M.C. – Não, não. Eu lembro. Jogávamos xadrez. Tenho uma fotografia com ele. 

Jogamos aquelas simultâneas, com um mestre, que nos deu uma sova a todos, é claro. 

Lá em Oxford, era um entertain fino, sempre a jogar cartas. Jogamos xadrez. Eu 

nunca fui muito... Ai, como é que ele se chama? Que irritação! Tenho retratos dele ao 

lado... na linha, jogando contra o mestre. Todos eles se lembrarão de mim. Tivemos 

boa relação. Mas eram pessoais. Portanto, realmente, A relação acadêmica começa, 

para mim, com esse encontro. O meu texto está publicado, o do Luís Filipe também, 

nessa... onde eu discuto, exatamente, história e política... O meu texto se chama 

História e política nas ciências sociais portuguesas, como as duas coisas, história e 

política, estão assim e que assim não se pode fazer nem uma nem outra e que é 

preciso emancipar os campos, e termino, inclusivamente, batendo no peito e dizendo: 

“Preciso fazer algo diferente daquilo que eu fiz”, mas que também tinha a sua marca, 

e falo do Costa Pinto, meu discípulo, como alguém que está exatamente fazendo isso. 

Eu, hoje, quase diria que eles exageram, porque agora fazem a ciência política sem 

história nenhuma, sem cultura nenhuma. Fazem aquelas tabelas a partir das eleições e 

de uns surveys, que eu também, aliás, sei fazer, aprendi a fazer também, a partir da 

sociologia, não é? A última escola de ciência política em Portugal, sobretudo a 

quantitativista, a quantitativa, vem da sociologia, até por causa dos métodos. 

 

H.B. – A sociologia é em 1970. Então, a ciência política... 
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M.C. – Do Iscte. 

 

H.B. – É, vem em 1980 e tal. 

 

M.C. – Sim, sim. Ah, em 1990. 

 

H.B. – Em 1990 já. 

 

M.C. – Sim. Digamos, eu chamo... A nova ciência política portuguesa é um grupo que 

tem a sua maior presença no ICS, em torno de figuras muito jovens, que não tem 40 

anos, tem entre os 35 e 36, 37 ou 38 anos, e menos, formados muitos em Oxford, 

quase todos no estrangeiro, em torno de Marina Costa Lobo, que tem um livro, aliás, 

com o Octavio Amorim sobre o presidencialismo [O semipresidencialismo nos países 

de língua portuguesa]. Eu sei que está publicado. Ganhou um prêmio na Anpocs. 

Ganharam o prêmio da Anpocs. E Pedro Magalhães. Sobretudo estes dois. E há um 

rapaz, o Carlos Jalali... Enfim, é todo um grupo que cresce todos os dias e que vem da 

sociologia, vem... Agora já tem curso política, mas o curso de ciência política que tem 

em Lisboa, na Universidade Nova de Lisboa, não é bom. Meu filho fez. Eu conheço o 

curso por dentro. Fez. E graças a Deus que não desistiu, porque... 

 

H.B. – Mas como graduação? 

 

M.C. – Sim. 

 

H.B. – É um curso separado? 

 

M.C. – Sim. Que é uma coisa recentíssima. Meu filho foi dos primeiros. Tem 30 

[anos], é o caçula, e terminou, eu creio que em 2002. Ele tinha 22 anos. Portanto, era 

dos primeiros. Ou seja, são do século XXI, do finalzinho... E não é muito bom. Os 

melhores vêm fazer mestrado e doutorado conosco. Não é para dizer bem do ICS, mas 

realmente é assim. O Iscte também está desenvolvendo, em torno de um moço 

chamado André Freire, muito ativo, meu aluno, meu mestrando e meu doutorando. 
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Hoje, realmente, eu acho que é o exemplo mais acabado daquilo que o Renato Lessa 

chama “o metodólotra”, quer dizer, de fato, só faz fatoriais e regressões. A certa 

altura... E eu lhe dizia, na tese: “André, é impossível, você faz uma fatorial de três em 

três páginas e uma regressão de cinco em cinco, quer dizer, quando eu chego na 

vigésima, eu não lembro a primeira. Quer dizer, não há um fio. Isso é bom para artigo, 

25 páginas. Agora, para uma tese, 250 páginas...” É sobre esquerda e direita, em 

Portugal e na Europa, a perspectiva comparada na Europa do Sul e tal. O livro é 

impecável, de métodos. Mas, realmente, tem... A certa altura, quando... A Espanha e a 

França apareciam frequentemente como outliers. Nós dizíamos: “Como outlier? São 

os únicos países onde tem esquerda!” E é por isso que são outliers. E depois eu dizia: 

“E a Espanha tem uma causa. Você lembra?” Ele dizia: “Qual?” E eu dizia: “Lembra? 

Lembra? Espanha. O que aconteceu na Espanha?” Ele não lembrava. Foi preciso eu 

dizer: “Eles se mataram uns aos outros e isso deixa uma marca às vezes.” 

Normalmente, deixa uma certa marca, não é? A esquerda espanhola andou na porrada, 

quer dizer, morreu, matou, e ainda existe, apesar de inúmeras tentativas para fazer 

desaparecer, inclusive por historiadores e politólogos de Oxford, como o moço que 

fez a única... O único exercício de estatística não descritiva da minha tese de 

doutorado foi ele que me fez, que eu lhe pedi, que é o Santos Juliá. É curioso – e eu 

tenho pensado nisso a propósito do Brasil – que sendo eu de origem espanhola pelo 

lado da minha mãe, conhecendo eu metade da academia espanhola, nunca trabalhei 

com eles. Assim, o mais próximo, o mais próximo vai ser agora. Em outubro, eu 

tenho uma reunião grande. Conheci, da minha geração, o Salvador Giner e até um dos 

líderes da ciência política espanhola que trabalha muito com o grupo do ICS de quem 

lhe falei, que é o José Ramón Montero. 

 

H.B. – Cabral, você acha que essa sua preocupação em definir um campo da história e 

um campo da ciência política tem alguma relação com esse encontro seu com 

cientistas políticos brasileiros? 

 

M.C. – Sim, sim. 

 

H.B. – Sim? 
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M.C. – Foi escrevendo para Bolívar, para aquela apresentação que eu racionalizei, 

pela primeira vez, essa ideia, que é a ideia profissionalizante, é a ideia da 

especialização, é um passo mais no meu próprio percurso, digamos, da política, do 

tudo junto, do inseparável, portanto, da vocação, para a profissão, que tem que ser 

mais limitada, mais especializada, e é aquilo que os ingleses chamam um trade-off, 

em que você troca amplitude, vastidão, totalidade, holismo, troca por precisão, 

exatidão, aprofundamento. Bom, é esse trade-off da ciência. É o trade-off da ciência. 

E esses são passos que eu fui dando, e acho que os dei todos, ao ponto que hoje... 

 

H.B. – Já pode voltar. 

 

M.C. – Exatamente. Um pouco sit back and look back in retrospect e ver que 

avançamos muito, mas há caminhos, como o do André Freire, que não me interessam. 

Eu posso... Lerei um ou dois artigos importantes que ele escreva, que ele me peça 

para eu ler, como, aliás, outro dia fomos fazer uma apresentação de um livro dele. 

Mas fui dar porrada na apresentação do livro dele, dizendo que, de fato, ele afunilava 

demais e se precipitava com conclusões que só... digamos, que era o prima facie das 

estatísticas e que era necessário ver a história que pode estar por trás, a cultura que 

está para o lado etc. E tenho feito isso. Até tenho um exercício todo brasileiro, em que 

o Brasil foi importantíssimo, porque é um texto que foi escrito para vários encontros 

no Brasil, na Anpocs. Foi uma conferência que eu fui convidado para a Anpocs, em 

2004, na Anpocs de 2004. Está publicado na Revista Brasileira de Ciências Sociais, 

esse texto, ainda com a parte estatística. E, posteriormente, eu revisitei e aprofundei o 

que pude da história política brasileira e até um pouco da antropologia política 

brasileira: eu fui ler Oliveira Vianna. Isto é Renato Lessa. Renato Lessa, que eu 

conheci... 

 

H.B. – Nós ainda não chegamos nele. 

 

M.C. – Não, mas... Sim, são os anos. Portanto, nós estamos... Mas é com Renato 

Lessa e o protocolo feito entre o ICS e o Iuperj e o Iuperj e o Iscte que a colaboração 

se formalizou um pouco. Aliás, você me conhecendo e conhecendo o Renato, a 

formalização nunca pode ser muita. Mas um mínimo. Também temos que fazer troca, 
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não é? E eu vim aqui, exatamente, em... Eu estive aqui em 2003 e o visitei, quando eu 

saí da reitoria. Eu conheci o Renato em 1998 e eu ia tomar posse de vice-reitor, pela 

primeira vez, em 1998. E eu o conheci... Porque eu escrevi para Renato Boschi, 

pensando que ele ainda era o diretor do Iuperj, dizendo: “Vou estar no Rio de Janeiro 

tal dia, tal hora, no Méridien”, que está agora... que estão renovando, como já vi, estão 

renovando, “e a caminho da Bienal do Livro, em São Paulo, num grupo”. Uma vez, 

também fiz parte do ramalhete dos escritores e ensaístas portugueses, num ano em 

que veio aquela Bruxa, que nós chamamos a Bruxa, a Agustina Bessa-Luís, uma 

escritora muito engraçada, com quem estivemos em Campinas e tal. E quando eu fui 

para a reitoria, isso também ajudou, porque eu conheci reitor, conheci vice-reitor das 

universidades, conversamos, nos visitamos, sem consequências imediatas nem muito 

formalizadas, mas mantendo um ritmo normal de intercâmbio, que eu já tinha também 

tido na Biblioteca. Eu tomei a iniciativa de entrar em contato, porque eu tinha uma... 

Ah, já sei. Sim, foi em 1988. Porque eu tinha a exposição do centenário de Fernando 

Pessoa, que eu inaugurei em Madri, onde estava Juan Pablo Fusi de diretor [da 

Biblioteca Nacional da Espanha], o historiador espanhol, que tinha estado conosco, 

também, em Oxford, quer dizer, no final dos anos 1970. Em 1988, eu vim duas vezes 

num mês, para conhecer a Biblioteca Nacional do Rio... do Brasil, e era diretora a 

Alice Barroso. E olha que eu acho que ajudei um pouco na informatização... 

 

H.B. – Da Biblioteca Nacional. 

 

M.C. – Sim. E estive aqui na Fundação Getulio Vargas, para ver também o que havia 

de informatização, e fui a Brasília. Fui a Brasília ver lá o que eles faziam dos artigos, 

dos abstracts dos artigos. Lembra um boletim que tinha? Não sei se ainda tem. 

Provavelmente, agora já não é preciso. 

 

H.B. – Já não tem mais. 

 

M.C. – Claro. Agora, com a Internet, você já não precisa dessas coisas. Mas estamos 

em mil novecentos e oitenta e... Portanto, eu fui para a Biblioteca em 1985. Estamos 

em 1988. E a exposição veio e eu vim aqui várias vezes. 
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H.B. – E essa conferência que você faz no Méridien é nessa data? 

 

M.C. – Esse encontro? No Méridien, não é uma... 

 

H.B. – É um encontro. 

 

M.C. – É um encontro. Ah! E então, Renato Boschi me responde, dizendo: “Já não 

sou diretor; é outro, é um xará meu chamado Lessa e ele irá ter com você lá no hotel.” 

E, assim, começou uma grande amizade. Ele pegou em mim e me levou pela Rocinha 

e tal e andamos por aí e caímos nos braços um do outro até hoje, até ontem à noite. E 

foi, do meu ponto de vista, das minhas relações... E sempre, curiosamente, mais na 

ciência política – embora o Renato, hoje, não seja propriamente um cientista político, 

no sentido... Certamente, num sentido que ele também não quereria. 

 

H.B. – É filosofia política 

 

M.C. – Portanto, podemos dizer, estamos tranquilos... E eu o envolvi e ele envolveu o 

Iuperj em dois projetos, como diretor. Um, o Congresso Luso-Afro-Brasileiro, 

dizendo: “Vocês têm que participar.” A gente não gosta muito do que o Boaventura 

escreve e diz – e do que diz, ainda menos do que escreve. Dependendo. Já assisti a 

intervenções não escritas magníficas, talvez melhores do que o escrito. Muito boas 

com certeza. É uma pessoa que sabe, que tem muitos conhecimentos e que é muito 

inteligente e, portanto, também não podia dizer só besteira. Agora, há aquela 

dimensão ideológica que nós não... muita gente não aprecia. E ele sabe que eu não 

aprecio, portanto, também não é uma novidade. 

 

H.B. – Não é segredo. 

 

M.C. – Não é segredo. Mas que, também, eu sempre tive com Coimbra, como com o 

Iscte, inclusive como responsável pelo ICS, pela política científica do ICS durante 

muito tempo, aquilo que eu chamava de competição com cooperação, cooperação 

competitiva. Estamos em competição, dizer ao contrário seria uma estupidez, mas 

vamos cooperar, se e quando for oportuno e do interesse dos dois, ou dos três. E fiz 
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um bocadinho a triangulação, porque a guerra entre o Boaventura e o Iscte é bem 

maior do que com o ICS, porque o ICS não tem escola. O ICS é um conjunto de, neste 

momento, oitenta Ph.D.’s, todos independentes. Enfim, há alguma capelinha lá dentro 

– não me faça falar porque não me interesso, eu estou aposentado. Enfim, tem alguma 

capelinha mais personalista, que eu odeio. E também tenho meus colaboradores. As 

pessoas podem dizer: “É a clientela do Villaverde”. Não é assim que eu a vejo e, 

normalmente, os meus doutorandos vão na vida deles. Enfim, um ou outro pode ficar 

mais próximo, se os assuntos e os temas são mais próximos. Mas de uma forma geral, 

as pessoas são absolutamente independentes. Não há uma escola. Hoje, eu nem sei 

como é que eles votam, enquanto que antigamente a gente sabia, quando éramos uns 

dez ou vinte. E, normalmente, votavam todos mais ou menos, digamos, do Partido 

Socialista para a esquerda. Hoje, anybody’s guess. Quer dizer, são pesquisadores, 

muitos são superprofissionais, não investem mais política do que aquela que está 

sempre em tudo. Bom, essa está lá porque está em tudo, mas não é explícita e, 

sobretudo, não é partidária. É verdade que, dos últimos 15 anos, nós tivemos 12 anos 

de governo socialista, com um ministro da Ciência e da Investigação Científica 

absolutamente extraordinário, uma pessoa que revolucionou a ciência portuguesa, as 

ciências sociais, como as outras, sobretudo as outras, sobretudo as da vida. Sobretudo. 

Penso que as wet sciences, como eles chamam, é talvez o domínio onde Portugal 

realmente avançou mais e, enfim, está mais próximo, mais do que engenharias e mais 

do que física e matemática, embora também haja ilhas, mas sobretudo na parte 

biomédica e biologia, química... Esse universo. E as ciências sociais devem tudo ao 

professor José Mariano Gago – aliás, um amigo, que eu trato por tu também há quase 

30 anos, que eu conheci... que é um grupo que não sei se cheguei a falar, do Gabinete 

de Filosofia do Conhecimento e de Fernando Gil, o filósofo, o meu grande amigo de 

Paris e que morreu. Não falei? 

 

H.B. – Acho que lá na primeira reunião, no seu tempo. 

 

M.C. – Devo ter falado. Sim, porque isso é, digamos, o meu alter ego. E o Mariano 

Gago foi um recrutado, porque ele é um físico de partículas que começou a dedicar-

se, desde 1987... Fomos simultâneos: ele na agência de financiamento portuguesa, a 

atual FCT, que na altura se chamava de JNICT (Junta Nacional de Investigação 
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Científica e Tecnológica). Ele foi presidente no governo Cavaco Silva, o atual 

presidente da República... Ele, que é bem... O José Mariano era muito de esquerda. 

Era um grande líder. Tinha sido um grande líder estudantil em 1969 – ele é um 

homem que tem 60 e poucos anos – e que o Fernando Gil descobriu através da 

questão da política científica, porque o Fernando Gil interessava-se por tudo e 

interessava-se bastante por isso também, a partir da cognição – e tem mesmo um livro 

sobre isso, a cognição. Não, não é. Tem muitos artigos, mas não tem o livro. E aí nos 

conhecemos. E ele juntou médicos e... e sempre eu, e filósofos, naturalmente, e a certa 

altura, o José Mariano Gago. E, assim, nos conhecemos, e colaboramos bastante, 

naquele período em que estivemos ambos no governo, digamos. Sim, era um nível 

de... Vocês chamam governo, e é governo. São nomeações de primeiro-ministro, 

portanto, é governo, mas a gente não gosta de se olhar como político. Mas é evidente: 

fui para a Biblioteca Nacional porque o primeiro-ministro Mário Soares me convidou, 

é óbvio. Não podia ir de outra maneira, não é? E isso tinha que ver com o tal Clube da 

Esquerda Liberal. Foi um presente que ele me deu, eu percebi muito bem. Inclusive, 

há um dia que ele quis cobrar e eu mandei dizer que não pagava. “Se você quer a 

porcaria da Biblioteca de volta, eu dou já, eu entrego já”, e falei com um sobrinho 

dele, chefe de gabinete, e lhe disse: “Eu bem sei que seu tio me deu a Biblioteca.” 

Aliás, foi o verbo que ele usou, “tenho uma coisa para lhe dar”. E eu disse: “Então, o 

que é?” “A Biblioteca Nacional.” “Ah, isso é grande!”, disse eu. “Você quer?”, 

porque ele não gosta de conversas. “Você quer?” Eu disse: “Deixe-me pensar um 

pouquinho e eu respondo”, e à noite eu disse que sim. E zangados, um dia em que eu 

achei que me estavam cobrando a minha dívida, que ele me tinha dado, eu disse: “E 

podes dizer ao teu tio que eu já era gente antes de ele me dar a Biblioteca, para usar o 

verbo dele, e se ele quer a Biblioteca de volta, pode pegar amanhã porque eu 

continuarei, em princípio, a ser gente, como antes. Meu ordenado é o mesmo.” O que 

eu ganhava era o mesmo. Na universidade ou na Biblioteca, era igual. Porque o da 

Biblioteca era inferior, então, a comissão de serviço me permitia elevar o meu 

ordenado, portanto, nem um tostão eu ganhava mais do que ganharia... 

 

H.B. – [Inaudível]. 

 

M.C. – Exatamente, no ICS.  
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[FINAL DO ARQUIVO PHO_1786_MANUEL_CABRAL_2010-09-09_01] 

 

M.C. – Voltemos então ao Brasil. Isto é em 1981, meu encontro do Idesp, Bolívar 

Lamounier, um amigo até hoje. Sempre que vou a São Paulo, ele me leva a jantar 

naqueles restaurantes fantásticos, a Figueira, conhece? É mesmo embaixo de uma 

figueira. E em 1982 eu voltei. Portanto, o vício pegou logo. Voltei em 1982 para o 

Congresso Mundial de Ciência Política, feito na Cândido Mendes, no Centro, e com 

sessões de grupo no Iuperj. É um paper que eu nunca publiquei, é engraçado. Tenho 

debaixo do braço. Faz parte do livro que eu devo a mim próprio, que é de coligir uma 

série de éditos e inéditos que estão bastante dispersos. Alguns estão publicados mais 

do que uma vez, mas completamente dispersos. E há algumas coisas inéditas, em 

particular esse texto que se chama Portuguese fascism in comparative perspective. 

Estou traduzindo isso para português. Só que é um outro artigo já, é claro, é claro. E 

depois, já não tenho notas. Mas eu acho que escrevi sem notas. Quem quiser verificar 

que verifique. Pode ser até que eu erre. E que importância, não é? Uma vez, um 

colega meu do ICS discorda de mim em um ponto qualquer. Eu achei esquisito, 

porque a ideia que ele me atribuía não é uma ideia... 

 

H.B. – Não combinava. 

 

M.C. – Não. Não era uma coisa que eu me lembrasse de ter escrito porque, inclusive, 

eu não pensava exatamente isso. Mas ele tinha lá a página 323 e não sei o quê da 

minha tese, e eu fui verificar e falava de outro assunto completamente diferente. Ele 

quis criticar-me e me pegou... Eu nem lhe disse nada. Ou seja, tem tanta importância 

como zero, água. Em 1982 voltei, mais contatos com o Iuperj, muita conversa de 

cooperação. Portanto, estamos em 1982. Eu aí fiz a minha grande viagem pelo Brasil. 

Porque, até então, eu conhecia São Paulo e Rio. Então, como aqueles bilhetes que 

tínhamos na Europa, aquelas passagens aéreas em que íamos pousando... 

 

H.B. – [Inaudível]. 
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M.C. – Exato. E eu fui a Belo Horizonte e, de Belo Horizonte... Eu fui de táxi de 

Congonhas para Belo Horizonte de terra batida. Não tinha... Nós chamamos alcatrão. 

Uma parte da estrada de Congonhas para Belo Horizonte era de terra batida, em 1982. 

E então, fui a Salvador, Recife, São Luís, Manaus... Foi o primeiro tour du Brésil. E 

adoramos. Salvador, eu achei incrível. Mas fiquei apertado da miséria. Era terrível. 

São Luís era miserável. Era miserável. Era uma coisa... Eu me lembro, tinha um 

quartel, um grande quartel, com os soldadinhos, e do outro lado da rua era tudo 

prostituição. 

 

H.B. – É muito pobre. 

 

M.C. – Era uma coisa... 

 

H.B. – Foi a Alcântara? 

 

M.C. – Não, não fui a Alcântara. Deixei. Mas o Brasil, tem sempre. Tem sempre. 

Nunca foi... Digamos, as relações eram naturais, continuavam ou não continuavam, 

dependiam de pretextos e motivos. Eu acho que, de fato, é o Congresso Luso-Afro-

Brasileiro de 1990 que vem... que o Boaventura organiza, vem uma luzida 

representação brasileira. Porque entre 1982 e 1990... Ah, exatamente, entre 1982 e 

1990, eu vim aqui por conta da Biblioteca, várias vezes, inclusive a uma altura em 

que Mário Soares fez uma grande visita, uma grande viagem de Estado, com 50 

empresários e artistas e o diabo. Bem, festas fantásticas. Eu tinha um amigo de 

infância que foi cônsul aqui, José Guilherme Stichini Vilela... Não conheceu ele?  

 

H.B. – Não. 

 

M.C. – Ah, mas ele era superconhecido aqui, no tempo em que ele era o... Ele gostava 

demais do Brasil. Tinha um médico amigo dentro de casa, que morava lá, e que eu 

disse: “Mas ele mora aqui?” E ele: “Quer dizer, ele às vezes precisa ficar, porque 

mora longe.” E depois é que eu me lembrei do motivo. Ele agora está aposentado. Ele 

se aposentou. Não fez uma carreira depois disso. Não sei se houve algum problema. 

José Guilherme. Ah! Uma pessoa, a propósito, que eu conheci e com quem mantive 
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um contato pessoal maravilhoso até ele morrer foi José Guilherme Merquior, do 

encontro de 1981. 

 

H.B. – De 1981? 

 

M.C. – Sim. 

 

H.B. – Ele estava lá? 

 

M.C. – Eu tenho coisas do José Guilherme escritas para mim fantásticas. 

 

H.B. – Sim. Mas ele estava naquele encontro? 

 

M.C. – Estava. E ele fez... Ele era o comentador do Fábio Wanderley, que não... Olha, 

eu me lembro, eu adorei a apresentação do Fábio Wanderley sobre o desenvolvimento 

político, Piaget. Isso está tudo publicado. É um texto lindo, lindo. E José Guilherme, 

nós estivemos conversando até tarde, depois ele disse: “Bem, agora eu não posso 

dormir porque vou trabalhar”, e veio com uma coisa realmente muito crítica, mas 

nada hostil, mas o Fábio não gostou nada, nada. Comentamos isso durante anos: 

“Você lembra? O Fábio ficou puto.” E José Guilherme, tornou-se uma amizade. Ele 

nunca teve cargo em Lisboa, mas vinha por Lisboa. Depois ele teve cargo em 

Londres, e eu ia de Oxford... Mas não foi nessa altura; foi mais tarde. Porque eu, 

depois, continuei sempre indo a Oxford, sempre que podia. Quando saí da Biblioteca, 

a primeira coisa que eu fiz foi ir para Oxford por 15 dias. 

 

H.B. – Para se recuperar. 

 

M.C. – Exatamente, para reencontrar o espírito acadêmico num dos seus dois sítios, 

the other place. There are two places e cada... Place é referido no… por the other 

place. Quando os de Cambridge chegam a Oxford, dizem: “Oh, you come from the 

other place, which name I can’t pronounce.” E então, eu fazia isso. E uma noite, eu 

perdi o trem de regresso e tive que ir num hotel, ali em [inaudível]. 
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H.B. – E ficar ali. 

 

M.C. – E uma noite eu fiquei em casa dele dormindo, porque ficamos conversando e 

já não havia trem, já não havia nada. 

 

H.B. – Não podia mais. 

 

M.C. – Tive que telefonar para casa, dizendo: “Estou aqui.” 

 

H.B. – “Estou aqui preso.” 

 

M.C. – Com a mulher dele. Ela é viva, com certeza. Nunca mais voltei a vê-la. Uma 

senhora super estilada. Eles tinham uma relação boa. Não sei se eles tinham filhos. 

 

H.B. – Acho que não. 

 

M.C. – Acho que não. Não me lembro. Ela é mais nova do que ele. Ele morreu 

jovenzíssimo, em Paris. 

 

H.B. – Foi uma doença... 

 

M.C. – Fígado. 

 

H.B. – É, fígado. 

 

M.C. – Cancro do fígado. 

 

H.B. – [Foi uma doença] avassaladora. 

 

M.C. – É. E fiquei amigo do... Depois, por exemplo, em 1982, eu estive com o Fábio 

Wanderley em Belo Horizonte, quando fiz o meu giro, e eu ia sempre vendo as 

pessoas. Mas aí esse período, de fato... Porque eu estou há cinco anos fora da 

academia. Bom, e aí o Brasil era mais do que importante para nós, como é evidente. 
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Ou seja, todas as relações luso-brasileiras, do ponto de vista de Portugal, são 

importantíssimas, do ponto de vista cultural, histórico, compreensão política. Se o 

Brasil se preocupasse um pouquinho mais com Portugal, Portugal ganharia muito. 

 

H.B. – Isso que eu ia te perguntar, se você acha que o inverso... 

 

M.C. – Mas eu compreendo que, inclusive, uma pessoa como o Marco Aurélio 

Garcia, que conhece Portugal, que eu convidei em 2000... Em 2000, eu organizei... 

Por conta dos 500 anos, houve uma série de encontros. Você não participou. Houve 

uma série de encontros. A principal pessoa... 

 

H.B. – Tinha uma comissão. 

 

M.C. – Isso. Havia umas comissões, com embaixadores do mais alto nível, um Lauro 

não sei das quantas, um homem muito fino. Lauro, um diplomata. Vosso Itamaraty é 

formidável. Outra pessoa do Itamaraty que eu gostei muito que esteve cônsul em 

Lisboa... Ai, como é que ele se chama? João... [João Almino de Souza Filho] Ele 

escreve. Inclusive é ficção. Eu dei uma conferência no Instituto Rio Branco, lá em 

Brasília, que está publicada, Identidade portuguesa, que está publicada na Dados. 

 

H.B. – Mas eu sei quem é. 

 

M.C. – Eu nunca tive... 

 

H.B. – Nós estamos cheias de nomes, mas esse eu sei. 

 

M.C. – João... É um escritor. Não direi dos mais importantes, mas é um escritor. Ele é 

reconhecido. É, assim, pequenino, muito fino. Vocês têm... O Itamaraty é um... É 

perigosíssimo. É uma orientação muito perigosa, mas... Eu diria: tanto mais perigosa 

quanto inteligente. João... Bom, a gente depois tem que ver na lista dos cônsules. Ele 

depois foi para Londres, creio eu. Ele deve ser... Ah, e depois esteve... Foi presidente 

do Instituto Rio Branco. Ele foi presidente do Instituto Rio Branco há meia dúzia de 

anos, em Brasília. Há outro que também não consigo me lembrar, o do xadrez... 
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H.B. – Eu vou pegar, pode deixar. 

 

M.C. – ...o secretário de Economia do Brizola. Eu não sei mesmo se ele não ficou... 

Ah, duas vezes: ele ficou com o Garotinho, ainda, creio eu. Ele é filho de um grande 

jornalista que esteve com o Goulart até o fim. A viúva estava na televisão há uns 

anos. Eu abro a televisão no quarto do hotel e estava a senhora falando, maravilhosa. 

 

H.B. – Nivaldo não é. 

 

M.C. – Não. É um nome simples, aliás, português. 

 

H.B. – Mas vai lá. Deixa. A gente procura. 

 

M.C. – Pronto. Ou seja, a certa altura... A partir de 1990, a partir da segunda metade 

dos anos 1980 e a partir de 1990, no meu caso, é a multiplicação, é todo o gênero de 

contatos, mais informais do que outras coisas. Às vezes, tinha um segmento, “vem dar 

uma palestra”. E eu ia sempre. Sempre aproveitei. Acho que nunca... Eu nunca paguei 

a minha viagem para o Brasil. Nunca. Foi sempre a trabalho. Vivi aqui no Rio quatro 

meses, ali no Arpoador, na Francisco Otaviano, em frente do Hotel Arpoador. 

Maravilhoso. Viajamos. Vieram os filhos e viajamos pelo Brasil. Muito com o 

Renato. Realmente, a partir de 1998, o Renato Lessa tornou-se a minha referência. E 

acompanhei toda a briga, todas as brigas terríveis. Me afastei de Wanderley 

Guilherme, de quem fui bastante próximo. Mas o Wanderley é uma pessoa difícil. É 

uma pessoa difícil. Eu gostava muito do que ele escrevia, muito elegante, mas... 

Pronto, quanto mais eu conhecia do Brasil, também surgiam dúvidas. E, digamos, o 

nosso apport... E o nosso apport é pouco reconhecido. É pouco reconhecido. 

 

H.B. – É isso que eu ia te perguntar. Quando você falou da importância para os 

portugueses... 

 

M.C. – O Brasil é muito mais importante para Portugal do que Portugal para o Brasil. 
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H.B. – Mas você acha que, nessa conexão, ainda? 

 

M.C. – Eu acho que neste momento, ao nível profissional... 

 

H.B. – Das ciências sociais. 

 

M.C. – ...nas ciências sociais, funciona muito bem, num nível de paridade. A nível 

mais global e sobretudo... De início, havia um desequilíbrio, que não tinha nenhuma 

tradução na relação pessoal, na cordialidade. Nenhuma. Nenhuma. Mas era... O Brasil 

é muito importante para nós e nós... Bom, enfim, um entre... E aparece a África. E aí 

o Boaventura também tem cartas, por exemplo, que eu não tenho e que o ICS também 

não tem. Agora o ICS já tem. Neste momento, o ICS tem cooperação ao nível da 

ciência política, mas tem cooperação ao nível da história, da história colonial 

sobretudo, e da... Da descolonização, não, porque não se usa a palavra, mas da 

independência, do pós. Nós temos o historiador que faz aí fúrias, que é a pessoa mais 

tranquila do mundo, que é mesmo um pouco neurótico, que é o Valentim Alexandre, 

com a sua teoria sobre a independência brasileira, que não é tão lisonjeira para o 

Brasil como os brasileiros gostariam, mas tem seus adeptos também no Brasil. 

 

H.B. – Sim. 

 

M.C. – Acho que ele... Ele viajou, andou por aí, distribuindo as más notícias sobre a 

Inconfidência Mineira, porque ele acha... que ele até acaba misturando... Enfim, 

coitado, Tiradentes pagou por todos. Mas, no mais, a repressão portuguesa foi sempre 

muito comedida. Sempre. Sempre o gasto mínimo de força. De vez em quando, 

exemplar: corta-se uma cabeça pour l’exemple, mas... Como o Salazar, que era severo 

com os pecadores, mas os outros, deixava-os mais ou menos... Eu acho que há uma 

explicação, que, aliás, é a do Valentim: a explicação é a falta de recurso. Portugal não 

tem recurso para controlar, desde a Índia, que ainda manteve, até aqui, fazer a guerra 

aos holandeses em Ceilão e em Pernambuco, e fez uma opção. Isso é discutido no 

Conselho Ultramarino. É superracional: larga o Ceilão. Mandaram as notícias e, 

quando a notícia chegou lá no Ceilão, os portugueses do Ceilão já tinham morrido 

todos, mas em pé, defendendo o território. E entretanto, Portugal tinha desviado. A 
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Restauração, portanto, o fim da chamada União Ibérica, a restauração da 

independência de Portugal em 1640 tem tudo a ver com o Brasil. Aliás, isso está em 

Jaime Cortesão. Mas é curioso. Lá está! Com uma figura como Jaime Cortesão, os 

historiadores cooperavam, mas cooperavam... Havia mais cooperação, sim, talvez 

com a Faculdade de Letras, com a Faculdade de Coimbra, aquele... o Mota... o 

Carlos... 

 

H.B. – Carlos Guilherme. 

 

M.C. – Carlos Guilherme Mota, que foi o titular... 

 

H.B. – De São Paulo. 

 

M.C. – Isso. Eu conheço menos bem a cena paulista, muito menos, é claro. 

 

H.B. – O Instituto de Estudos Avançados. 

 

M.C. – Eu encontrei ele... Em 2000, eu organizei... Portanto, houve esses encontros, 

que também foram importantes, por áreas: economia, sociologia e ciência política... 

Não, ciência política, fui eu que organizei esse grupo. Fui buscar pessoas do primeiro 

encontro, de 1981, como o Hélio Jaguaribe, que me disse uma coisa muito engraçada 

em 1981, em casa de Celso Lafer. Eu conheço meio mundo. E eles sabem... O Celso 

Lafer, eu reencontro e, depois, a gente troca livro e tal. O Celso Lafer é um estilo mais 

antigo. É muito fino.  

 

M.C. – O Hélio Jaguaribe me diz, a propósito da descolonização... Portanto, estamos 

em 1981,  sete anos... seis anos depois da descolonização, ainda tudo fresco, e então 

ele me felicitou por nossa democracia e depois comentou: “E agora vocês ficaram um 

município da Europa.” E eu respondi, usando uma expressão francesa que eu não sei 

se ele conhecia o uso, e eu respondi: “Vivement le Danemark!” Vivement le 

Danemark é mais do que Viva a Dinamarca! É: Oxalá nós fôssemos a Dinamarca! 

Mas tinha razão: ficamos um município da Europa. Ele tinha razão. Aliás, não sei por 

que... Eu diria que, de cada dez brasileiros que eu conheço, há sete ou oito que gostam 
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de mim, mas há dois ou três que não apreciam o gênero. Não faço o gênero deles. E 

um deles é Hélio Jaguaribe. Eu digo branco e ele, imediatamente, diz preto. Não sei 

por que. Mas como ele é mais velho, eu respeito. Quer dizer, na ordem natural das 

coisas, eu ficarei cá um bocadinho mais tempo. Mas ele continua por aí. 

 

H.B. – Sim, sim. Mas você não o encontrou mais? 

 

M.C. – Veio a Braga. Eu organizei o encontro em Braga. Foi uma joia, uma pequena 

joia, da qual, infelizmente, não ficou o documento que deveria... 

 

H.B. – O registro. 

 

M.C. – [Não ficou] o registro que devia ter ficado. As pessoas não entregaram... 

Enfim, foi... Não ocorreu tão bem. Esteve Marco Aurélio Garcia. Ah, porque o lado 

brasileiro era indicado pelos brasileiros. Mas Hélio Jaguaribe foi. O Mário Soares, 

que na altura já estava... Em 2000, não era nada, portanto, era o antigo presidente da 

República. Ele me telefonou... mandou me telefonar que queria ser convidado. Coisa 

que eu, normalmente, não faria. Não, porque ocupa muito espaço. Mas, é claro, se ele, 

o antigo presidente da República me pediu para ser convidado, eu o convidei. E 

depois de ocorrer, ele disse: “E eu levo o Hélio Jaguaribe.” Eu disse: “Quer dizer, 

dois, no lugar de um!” Quer dizer, um já era demais, veio com dois. Não 

contribuíram. De fato, não contribuíram, porque vieram fazer o contrário do que eu 

queria. Eu queria juntar os cientistas políticos e, todos juntos, fazermos reflexão 

acadêmica, projeto futuro, essas coisas que nós temos que fazer, devemos fazer e, de 

uma forma geral, gostamos de fazer. E eles, não, eles vieram por relações Portugal-

Brasil, o Atlântico Sul e mais não sei das quantas. Ah, sim, porque tinha... Exato. É 

que me foi imposto essa coisa horrível que foi... Era um encontro de ciência política e 

relações internacionais. E isso estraga tudo, como sabe. E relações internacionais não 

é ciência nenhuma. Quer dizer, eles são... é jornalismo esclarecido, quando é 

esclarecido, não é? E pronto, e saiu... E atores. Eu gosto muito de atores, mas então eu 

vou assistir ao espetáculo. Quer dizer, ali, o ator era eu, eu e os meus amigos, e eles 

tomaram conta da minha festa. Mas, enfim, não faz mal. Fui à missa. Fui à missa. 

Porque o comendador português era muito católico, então, levou-nos a todos à missa 
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na Sé de Braga, cantada. Realmente, magnífico! Quer dizer, se não me converti 

naquele dia... 

 

H.B. – Não tem chance mais. 

 

M.C. – ...já não vou converter. De modo que... Depois, tem a Anpocs, tenho ido à 

Anpocs; as pessoas vêm. Hoje, há um intercâmbio diário. No ICS, não há dia em que 

não haja... Neste momento, eu diria, está sempre uma dúzia de brasileiros e está 

sempre uma dúzia de pesquisadores do ICS no... “Onde está fulano?” “No Brasil.” Na 

antropologia, João de Pina Cabral e Cristiana Bastos, eles vão a Campinas, a 

Salvador... Quer dizer, neste momento, se não se faz mais é porque não há tempo e 

gente, porque cooperação, relações, livros conjuntos. O José Machado Pais, conhece? 

Não conhece. 

 

H.B. – Não. 

 

M.C. – O Machado Pais é, provavelmente, o nosso melhor sociólogo, em Portugal; 

certamente, o mais criativo; e é autor de textbook usado nas universidades brasileiras: 

a Sociologia da vida quotidiana. José Machado Pais é português. 

 

H.B. – Ah, eu sei. 

 

M.C. – É meu antigo aluno, meu devoto discípulo. Diz ele que é meu discípulo. “Não, 

Zé, não é meu discípulo. Eu é que leio os seus livros com devoção.” É muito... 

Escreve sobre o Brasil. 

 

H.B. – Já sei quem é. 

 

M.C. – Ele é muito ligado com o Sousa Martins, que, aliás, nos visitou.  

 

H.B. – Sim. 

 

M.C. – Exatamente. O Sousa Martins, o Juarez Távora... 
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H.B. – Não, Juarez Brandão, eu acho. 

 

M.C. – Isso. Távora é o outro. Passaram pelo ICS antigo, e vinham, mas não havia... 

Pronto. Nós chamamos barra à parede. Não colou. Agora está feito. Agora está tudo 

aberto. Eu continuo a pensar que as ciências sociais brasileiras... A ciência social, no 

Brasil, é muito mais antiga, muito mais numerosa. Hoje, nós fazemos mais doutores 

do que vocês, per capita. 

 

H.B. – Claro! 

 

M.C. – Hoje. Há dez anos, não. Hoje, sim, graças ao ministro. Estes doze anos de 

Mariano Gago, mais os três da JNICT, são quinze. Portanto, ele esteve quinze, dos 

últimos vinte anos, no governo da ciência. E há muita gente que hoje faz o que ele 

quer. E eu, inclusive, a certa altura, não fiz o que ele queria. O meu sucessor é, 

digamos, é mais atento à vontade do ministro. Mas a última ideia do ministro é louca, 

que a gente se juntasse com o Iscte e com o CES. Bem, quer dizer, nem o CES 

quereria, de certo. Mas nós também não queremos. E há uma coisa, apesar de tudo, 

que se chama... “Porque vocês não têm massa crítica!” E ele sempre disse: “Vocês 

têm de crescer, têm de crescer. Massa crítica.” Não é a biologia. Mesmo na biologia 

molecular, em Portugal, tem três ou quatro centros. Eles deveriam se unir. Mas não 

unem, porque há identidades. Há linguagens, há identidades, há pessoas. Mas ele tem 

sido... Ele, aliás, fez uma revolução, porque quando ele chegou pela primeira vez na 

agência de financiamento, ele alterou... ele criou a regra segundo a qual as ciências 

sociais e as artes e humanidades deviam receber a percentagem que lhes cabia em 

número de pesquisadores recenseados na fundação. 

 

H.B. – Não hierarquizou, não é? 

 

M.C. – Não. Porque antes, não. Chegava a ter programas dos quais as ciências sociais 

estavam excluídas, como moldes. Ou seja, que nós, nesse momento, temos 15% do 

dinheiro que há. E ele arranjou dinheiro pra caramba. Eu assisti o orçamento do ICS 

passar de um milhão para dois, de dois para quatro, de quatro para oito. Deve estar em 
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oito. Inclui salário, mas não inclui salário de pós-doc. O pós-doc é pago diretamente 

às pessoas, portanto, nós não vemos o dinheiro. Nós recebemos, depois, cinco mil e 

tal euros/ano por cabeça. É o que eles chamam o “dote”. [Inaudível] também, acho 

que eles chamam de dote. E esse dinheiro é filé mignon, porque você faz com ele o 

que quer. 

 

H.B. – Aqui se chama “bancada”. 

 

M.C. – Teve anos em que eu dei cinco mil euros por ano a cada pesquisador, que 

justificava: viagem, workshop... Quer dizer, não imagino que isso... Bem, nós temos, 

a casa... Eu acho que não tem dia em que nós não temos vinte ou trinta brasileiros 

dentro do prédio, ou porque é colóquio, colóquio de antropologia no primeiro andar, 

colóquio de história no segundo... Sempre. Criamos inclusive... Desde 1994, nós 

criamos uma coisa pioneira, com um tostãozinho – eu acho que, na altura, começamos 

com três mil e quinhentos euros, e agora já vai a seis mil, creio eu –, que é a bolsa 

afro-brasileira que nós oferecemos todos os anos. “Toma lá cinco mil euros”, e depois 

as pessoas arrumam a passagem. Fazem o que querem. O Renato já foi, o Luiz Cesar 

já foi. São os meus... Eu já levei esses dois e, depois, o Pina Cabral levou os dele. 

Cada um leva... Pronto. E já tem concurso. No ICS, está tudo em concurso. 

Praticamente há uma competição interna por recurso permanente, pública, com banca. 

Muitas, com banca externa. Nunca completamente externa, mas com... 

 

H.B. – Com um convidado, dois convidados. 

 

M.C. – Ou, às vezes, majoritariamente externa. Gostamos disso. É melhor para 

todos, porque a gente tem que tomar decisões difíceis. Temos muito boas 

candidaturas a tudo – projeto, visitação –, de modo que tem que ser selecionado. Da 

antropologia, vem muita gente; da história... Assim, uma que eu me lembro, a 

Fernanda Bicalho. 

 

H.B. – Aqui, a antropologia, o Gilberto Velho foi importante nisso. 

 

M.C. – Sim, o Gilberto. Gilberto Velho vai mais no Iscte. 
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H.B. – No Iscte, é. 

 

M.C. – Vai mais no Iscte. Sim, mas é uma questão de atravessar a rua. Aliás, eu vou 

encontrar ele ali com certeza, na Vinicius de Moraes, onde o encontro sempre, ali na 

esquina do... Com ele, eu não preciso marcar encontro. Vou passear e ele passa com 

uma aluna. 

 

H.B. – E como foi sua conexão com o Ippur? Essa é mais recente? 

 

M.C. – Com o Ippur, é mais recente. A certa altura... É o fio da meada. Um antigo 

colega nosso, muito meu amigo ainda hoje, sociólogo urbano, chamado Vitor Matias 

Ferreira, ele esteve aqui e nós estávamos morando e ele me apresentou ao Luiz Cesar, 

e engraçamos. O Luiz Cesar é um dos sete ou seis que gostam de mim. E então 

planejamos. Porque eu tinha o projeto internacional e eu consegui meter o Iuperj para 

fazer essa pesquisa, com Celi Scalon – foi ela a responsável –, com quem já tínhamos 

trabalhado sobre desigualdades. Eu tenho um capítulo num livro dela sobre 

desigualdade. Mas esse survey, o Iuperj entrou porque eu puxei, puxei, puxei. Só não 

arrumei a grana, porque isso eu não tinha, mas eu meti eles na rede internacional, e 

eles agora estão fora e não tem ninguém do Brasil. O Brasil está fora; o Chile está 

dentro; a Argentina está dentro... Não tem quase país nenhum na América Latina que 

não esteja dentro do survey e o Brasil não está. Também foram... Falhou. Foi uma 

coisa que falhou. E não sei mais. Quer dizer, banca, já tive... Não muito, mas... 

 

H.B. – Mas você tem projeto, agora, comum com...? 

 

M.C. – Tenho. Temos sempre um on-going. É dentro do que ele chama... Ele tem o 

Projeto Milênio, no Observatório das Metrópoles.  

 

H.B. – É. 

 

M.C. – Eu estou lá como Conselho Científico. Aliás, acho que o Vitor também está. 

Ele está em Goiânia. Trabalha lá com o grupo de Goiânia. É extraordinário. Ele se 
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aposentou e foi morar em Goiânia. Acho que agora voltou a Portugal. Mas ninguém o 

via. É mais velho do que eu. Temos este projeto calminho. O Luiz Cesar tem tanto o 

que fazer que ele também não precisa que eu lhe arranje mais, não é? Temos talvez... 

Eu, com eles, temos talvez poucas publicações. Eu tenho um texto que eu gosto 

bastante que, enfim, é o resultado já de muita pesquisa, que é o Efeito metropolitano 

que ele chama, o Efeito metropolitano, que ele publicou no... Mas aquilo tem muita 

difusão. Ele publica inclusive online. Eu não me importo. As pessoas já sabem, o 

Villaverde é aquele do Efeito metropolitano, do Observatório das Metrópoles. É 

capilar. As pessoas me escrevem... As pessoas souberam que eu vinha aqui, e há aqui 

um moço chamado William Melo, que trabalha aí numa outra seção da Fundação, que 

quer ir a Portugal e que vai aparecer amanhã, e havia um de Brasília que me 

encontrou em Natal e que também vai passar em Portugal, tem uma de Santa 

Catarina. Quer dizer, já não há só o Boaventura. Houve uma altura em que, em 

Portugal, só havia um cientista social, que era o Boaventura. 

 

H.B. – É verdade. 

 

M.C. – Não, mas o Boaventura, evidentemente, tem uma presença em um conjunto de 

publicações. 

 

H.B. – Continua tendo público. 

 

M.C. – E tem uma sucursal em Minas. Sim, o Centro de Estudos Sociais (CES)... É 

dirigido por um homem conhecido aqui. [Leonardo Avritzer, coordenador do Centro 

de Estudos Sociais da América Latina CES-AL.] 

 

H.B. – É da UFMG? Não. 

 

M.C. – Ligado à UFMG. Eles estão baseados onde? Não é em Belo Horizonte. Será... 

Como é o nome da cidade importante no caminho? 

 

H.B. – Ouro Preto, Mariana... 
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M.C. – Não, não é uma cidade histórica. É a mais próxima aqui do estado do Rio. 

 

H.B. – Em Juiz de Fora? 

 

M.C. – Isso. 

 

H.B. – Em Juiz de Fora. 

 

M.C. – Não sei se é em Juiz de Fora. 

 

H.B. – A Universidade de Juiz de Fora. Tem uma universidade interessante lá. 

 

M.C. – Eu sei. Têm moços que... Eu tive estudantes do Iuperj que vieram fazer 

sanduíche. Bom, não sei quantos sanduíches brasileiros tem no ICS, mas seguramente 

que teremos tido cinquenta. Assim, em anos... Eles escrevem e, os que escrevem para 

mim, eu distribuo: “Fala com fulano, fala com fulana”, e normalmente vêm, e às 

vezes a gente vai na banca. O Machado Pais passa semanas e meses no Brasil. O 

único problema dele é que tem uma família em Portugal. Acho que é a única... 

 

H.B. – É o que atrapalha. 

 

M.C. – É a única limitação. Senão ele mudava-se para cá. A mulher dele é paraguaia, 

de modo que eles vêm muito. Então, ela fica lá no Paraguai, enquanto ele anda lá 

por... Já fui a Porto Alegre. Foi um moço que fez... O Congresso Português de Ciência 

Política, aparecem colegas brasileiros que escrevem e se inscrevem. Carlos Arturi. Ele 

é... Há um que eu conheci... Cá estava... O grupo inicial de 1981 é curiosíssimo, 

porque mantivemos contato com quase todos. Às vezes, passado... O Hélgio Trindade, 

por exemplo: o Hélgio Trindade nos visitou. Eu tenho a primeira edição de um livro 

dele sobre o integralismo brasileiro com dedicatória para aí de 1975. Porque eles 

também vieram ver a Revolução Portuguesa, como é óbvio, não é? Ele estava em 

Paris. Ele fez aquilo em Paris, o doutorado. Então ele, na volta... Não. Seria... Sim, 

seria antes, porque em 1976... Enfim, na segunda metade dos anos 1970, ele passou. E 

então, este Arturi me convidou e fui fazer a abertura do ano acadêmico do 
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Departamento de Ciência Política, em Porto Alegre. Eu vou aonde me convidam, e 

podendo. Eu estive em Belém. Isso foi o Renato que arrumou. Portanto, desde Belém 

até Porto Alegre. 

 

H.B. – Porto Alegre também. 

 

M.C. – Eu vou a todo lado: Salvador... 

 

H.B. – Do Oiapoque ao Chuí. 

 

M.C. – Salvador... Ah, exato. Portanto, houve, também em 2000, o Encontro de 

Antropologia e Sociologia, que presidia, do lado português, o Boaventura, por minha 

indigitação, porque a pessoa... o coordenador geral queria que eu fizesse, e eu disse: 

“Não, você vai dar... vamos dar a sociologia e a antropologia para o Boaventura, que 

merece, e eu fico com a ciência política e Relações Internacionais.” Mas eu estive 

também em Recife, para o Encontro de História, onde eu já não sei o que fiz porque 

nunca publiquei. Já nem me lembro, mas devo ter lá um rascunho qualquer, porque... 

O que eu fiz? Eu fui com o meu filho. Não me lembro. Lá, sou amigo de um 

antropólogo muito engraçado que anda lá no candomblé. Porque eu gosto muito 

dessas coisas de... E então, ele disse: “Então, quer ver para quê? Isso não é para ver, 

não é um espetáculo.” Mas ele me levou a coisas... 

 

H.B. – À sessão. 

 

M.C. – ...a sessões. Não, não de candomblé. É uma coisa mais interessante, que foi o 

candomblé tomar conta da Câmara Municipal de Salvador, porque eles fizeram 

cidadão honorário da cidade um negro pai-de-santo, historiador da África, e que vai 

na Nigéria, ver lá as origens, e então foi feito cidadão honorário e tal. E este meu 

amigo chama-se Jeferson Bacelar. Ele não trabalha sobre isso; trabalha sobre galegos, 

futebol... Não. O candomblé é outra coisa. A mulher dele e toda a gente, a família 

dele toda, esses falam e contam, mas ele tenta controlar. E então, ele que fazia o 

discurso de homenagem, explicando as razões por que o fulano – já não me lembro o 

nome – era feito cidadão honorário da Bahia, de Salvador. O vereador era primo dele, 
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um Bacelar, que parecia português, enquanto que ele... O Jeferson tinha... Um dia, ele 

contou, uma antropóloga americana... “Jeferson, what is your race?”, e ele disse: 

“You tell me. Diga você”. E, de fato, era bem difícil dizer. Era o espectro completo. E 

então, quando termina, digamos, a parte oficial e o primo do Bacelar entrega a 

medalha e tal, o candomblé começa... Vem uma senhora cantar, fantástica, que eu 

tenho inclusive um disco, e começam a se animar. No fim, tomaram conta. 

Apareceram os franceses, todos pais-de-santo, e as mães-de-santo francesas, do tempo 

do Bastide e do Pierre Verger. Eu adorei, devo dizer. 

 

H.B. – Incorporados. 

 

M.C. – Eu já disse... Às vezes a minha mulher fica irritadíssima, porque ela... Ela 

gosta de ver, mas ela... Ela é muito católica. Ela tem uma formação católica, que, 

obviamente, não pratica e tal, mas aquilo ainda tomou conta dela. Então, para irritar, 

eu digo: “No dia em que eu me converter, minha religião será o candomblé.” 

Absolutamente... Quanto mais não seja, por razões estéticas, que, provavelmente, não 

são as melhores. Pois, exatamente, a crítica do Jeferson é essa, é que eu aprecio o 

candomblé do lado de fora. É maravilhoso. Aqui, com o Luiz Cesar, eles têm relações 

aí na Baixada. Ah, sim. Ali em São João de... 

 

H.B. – [São João de] Meriti? 

 

M.C. – Isso, por aí. Nós fomos a uma zona baiana de imigração. Bem... E não ficamos 

mais tempo porque a mulher do Luiz Cesar já estava farta, já estava tonta... 

 

H.B. – Dos giros. 

 

M.C. – Já estava tonta, de tanto rodopiar, de tanto giro. Mas era... Comemos a comida 

de santo lá atrás, porque é uma senhora que abençoa candidato a vereador. Você não 

se elege ali... Não é São João de Meriti. Nós pensávamos, mas é do lado. Como é que 

chama? Nova Iguaçu. Você não se elege vereador em... 

 

H.B. – Sem a bênção. 
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M.C. – Sem a bênção da velhinha. É maravilhoso! Bem, eu adoro o Brasil, eu adoro a 

parte histórica, adoro o Nordeste. Honestamente, confesso que o que eu mais gosto do 

Brasil esteticamente é o que tem alguma coisa de português e/ou de africano. O sul, 

São Paulo, por ali... Nunca fui a Florianópolis. Florianópolis é muito açoriano. 

Açoriano sou eu. Chega. Chega de açorianos. 

 

H.B. – Cabral... 

 

M.C. – Quer saber mais alguma coisa? 

 

H.B. – Sim. Agora eu quero saber a sua opinião sobre os cursos de ciências sociais 

hoje, quer dizer, para onde é que vão: o que você acha que é desafio e o que você acha 

que é... 

 

M.C. – Isso aí é uma bela pergunta. Eu resolvi o meu problema pessoal com o ensino 

das ciências sociais me retirando completamente. Eu deixei de dar aula de graduação, 

de undergraduate, de graduação, quando fui para a Biblioteca, portanto, há mais de 

vinte anos. Eu aguentei um ano. E depois, o segundo ano, eu inclusive faltava, não 

tinha tempo para preparar e eu disse: “Eu paro aqui.” Porque eu não gosto de fazer o 

meu ofício mal feito. Eu tenho... 

 

H.B. – Mas você podia parar, assim? 

 

M.C. – Eu podia porque eu era... porque eu estava fazendo gratuito. Eu continuei 

porque tinha compromisso anterior. Parei. E depois, quando saí da Biblioteca, isto é, 

em 1990, eu ainda dei, nos últimos dez ou quinze anos, dei aula de pós-graduação, 

mestrado e alunos de doutorado. Não muitos porque o ICS não tinha, não dava. 

Portanto, eu acabei deixando de dar. Era um dinheirinho que eu ganhava, mas eu, a 

certa altura, tinha projeto, tinha encomenda. Do ponto de vista financeiro... 

 

H.B. – Não precisava. 
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M.C. – [Do ponto de vista financeiro], eu ganhava o que precisava, e deixei. Deixei, 

que, para mim, é a maneira de resolver um problema difícil. Eu acho... Eu adorei dar 

aqui o curso de doze lições de duas horas, vinte e quatro horas, durante as quais eu 

devo ter falado aí para trinta horas sem parar, no Iuperj, com um grupinho. E daí saiu 

o tal artigo da Anpocs e, depois, um artigo que eu acho mais sofisticado, e sem 

tabelas. A certa altura, joguei fora a parte quantitativa, para tentar, e li muito autor 

brasileiro, a Brasiliana... Enfim, alguma que eu já conhecia e outras que... muito 

orientado por Renato. Li aquela dos Homens livres, uma senhora... 

 

H.B. – Na sociedade escravocrata. [Homens livres na ordem escravocrata, de Maria 

Sylvia de Carvalho Franco.] 

 

M.C. – Isso. Coisas interessantes. Elisa Reis, com quem tentei, por exemplo, 

cooperar, mas ela, enfim, tinha outras cooperações mais importantes, com as nossas 

referências comuns, com o livro que ela fez com o Jeffrey Alexander. Outro dia estive 

com o Jeffrey Alexander lá. Ela tem. O ensaio está publicado. Tem dois ensaios muito 

bons, naqueles Estudos de sociologia política, que me interessam particularmente: um 

sobre a burocratização, que é muito bom, e o outro, que não é tão bom, mas que é 

direto no que eu me interessava e que foi o que ela publicou na coletânea do Jeffrey 

Alexander, que é sobre o familismo amoral, que é uma coisa que... Eu sei mais sobre 

o familismo amoral do que ela. Mas tudo bem. Quer dizer, não sei se ela percebeu 

isso e não quis. Porque eu sabia imenso sobre familismo amoral porque eu fiz muita 

sociologia rural no norte de Portugal e só tem familismo amoral por todos os lados. E 

eu acabei fazendo o artigo que está no festschrift do Hermínio, que, segundo alguns 

leitores, está um artigo bem feito. Ou seja, eu sou um pesquisador, eu me preocupo 

com pós-graduação, com doutorado. Eu sou... Dentro do ICS há duas correntes: a 

vencedora, que tem lá alguns mestrados... Nós, com o novo Sistema Bolonha, o ICS 

não consegue sequer ter boas candidaturas de mestrado em sociologia, por exemplo. 

Tanto o CES como o Iscte fazem isso muito bem feito e ninguém sai de lá. As 

pessoas, possivelmente, saem de lá para fazer doutorado, e não será tanto em 

sociologia, mas em sociologias, um pouco de... Eu tenho vários de comunicação 

social, tenho agora dois de história política, que nós chamamos de sociologia política, 

movimentos sociais. É o que eu tenho feito como doutorado: um pouco histórico, 
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sempre político, ou comunicação. Tenho agora uma para defender sobre a multidão. É 

muito engraçado. Ele é uma pessoa madura, é historiador de formação, e depois foi 

ler, digamos, toda a literatura sobre a multidão, incluindo Toni Negri, digamos, até a 

Moltitudine. Também contei, falei desses, esses que eu conheci em outra 

reencarnação, antes, exatamente. Esse é, digamos, o fim da vocação. Eu acho que 

foram eles que me tiraram a vocação. É aquele overlap. Porque quando o 25 de Abril 

acontece, eu realmente estou preparado para a oportunidade que me foi dada, com 

meus livros debaixo do braço para publicar, e entrei no campo com três livros, entre 

1975 e 1979, e pronto, e isso foi... E depois, como era tudo a crescer, também as 

carreiras se fizeram. Hoje, está tudo muito mais difícil, muito mais especializado, 

muito avaliado. Os critérios, eu acho que têm problemas com os critérios. O critério 

da publicação internacional, eu acho que é muito complicado para nós. Eu defendo 

que nós devemos publicar na nossa língua, para alimentar o debate nacional. Nós 

temos um debate nacional, todos os países têm, o Brasil tem, Portugal tem, e também 

tem um debate luso-brasileiro. Também há um debate histórico luso-brasileiro: o 

Gilberto Freyre, Antonio Sérgio. E nós somos anões em cima dos ombros dos 

gigantes, mas somos gente também. Além disso, os nossos governos nos pagam para 

publicarmos em revistas estrangeiras que, depois, nós temos que pagar para ler, como 

sabe. Quer dizer, é ridículo. Mariano Gago está lutando contra isso. É muito ativo na 

União Europeia para o public access. Porque ele diz: “A gente pagou o artigo.” Pagou 

o artigo duas vezes: pagou o investigador, o pesquisador para escrever o artigo e 

depois paga a publicação. Nas ciências exatas, em biomedicina, se paga 500 euros 

para publicar um artigo. Quer dizer, o artigo tem que ser aceito. E, finalmente, quando 

é aceito, você paga. E depois os colegas têm que pagar para ler. 

 

H.B. – Para ter acesso. 

 

M.C. – Isso tudo é Elsevier. A metade dos artigos é uma empresa holandesa genial. 

Genial. Genial. Está criando novos sistemas de quantificação das avaliações, portanto, 

alargando um pouco o âmbito do ISI, que é muito afunilado, é quase só inglês. A 

Revista portuguesa é uma das poucas que está e a Dados, também, e pronto. Às vezes 

são critérios, por causa do nosso colega... o que tem nome de presidente. 
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H.B. – O Charles? 

 

M.C. – Isso. [Charles] Pessanha. Que é realmente muito competente, foi muito 

competente e conseguiu isso, e mais o pessoal de São Paulo e tal. Portanto, nós temos 

um problema. Em ciências sociais tem. No congresso brasileiro do ano passado, teve 

uma banca com o Renato e um moço de Campinas muito fino, um filósofo que tem 

um livro publicado, aliás, sobre o problema do inglês. 

 

H.B. – Ah, o Renato Ortiz. 

 

M.C. – Isso. Eu discordo um pouco. Eu discordo da atitude defensiva. Mas que tem 

um argumento, que tem um problema muito grande, tem. Eu sou vítima. Quer dizer, 

eu tenho... Aliás, eu vejo. Porque eu vou no Google Scholar e as publicações que eu 

tenho em inglês não são mais lidas por causa disso. Quem se interessa por aquilo que 

eu trabalho também lê português. Enfim, é bom nos congressos. Outro dia... Há um 

moço com quem eu trabalho, e foi pena, ele me procurou e eu fiz e depois eu não 

entreguei o paper no final e ele já fez o livro, que é aquele que trabalhou muito com... 

A minha memória dos nomes está... Isto é mesmo da idade. Como é que chamava o 

ministro da Cultura? O Weffort. 

 

H.B. – Francisco Weffort. 

 

M.C. – Sim. O Weffort tinha trabalhado com ele, um moço de São Paulo, da USP, um 

cientista político que faz um pouco... que trabalha com survey e que tem um livro, Os 

brasileiros [Os brasileiros e a democracia]. Como é que ele chama? Moisés. José 

Álvaro Moisés. 

 

H.B. – José Álvaro Moisés. 

 

M.C. – José Álvaro Moisés. Foi com ele que eu fui a Santiago, foi ele que me 

desafiou a fazer aquilo que eu vou mostrar para vocês amanhã. Ora bem! Voltando ao 

ensino, eu acho extraordinário – tem sido em Portugal, mas creio que o mesmo talvez 

não se possa dizer do Brasil, pelo que eu vejo nos vossos congressos, vejo o 
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preâmbulo –, em Portugal, a qualidade do ensino da sociologia é bastante elevada, na 

minha opinião. Eu avaliei. Eu dirigi, presidi a primeira Comissão de Avaliação, aí em 

2001 e 2002. Eu estava na reitoria, o ICS não tem compromisso com graduação e eles 

me escolheram. Portanto, eu não era concorrente. E então eu presidi. Escolhi as 

minhas pessoas: uma pessoa magnífica, supercompetente, um moço que esteve 

exilado comigo, vivemos juntos na mesma casa, um irmão mais novo que eu tenho 

chamado João Freire, um sociólogo do trabalho e das organizações, absolutamente 

uma pessoa extraordinária. Escreveu uma autobiografia de 600 páginas 

completamente esmagadora, revelando uma personalidade bastante complexa que eu 

julgava conhecer e que, afinal, não conhecia, quando até tínhamos... Não dormimos 

na mesma cama, mas pouco faltou. Quer dizer, tínhamos quarto ao lado, o João. Fui 

eu que o meti... Que me critica, na sua autobiografia, por eu tê-lo metido no Iscte sem 

concurso público. E eu respondi-lhe, aliás, em público, disse: “Desculpa. Aliás, tu 

mesmo contas, lá mais na frente, que também cometeste este pecado, com outra 

pessoa, completamente desconhecida, por sinal, mas dizes que, enfim, o pecado está 

resgatado porque a pessoa se revelou muito competente.” E eu disse: “Olha, a pessoa, 

que eras tu, que eu meti era bastante mais competente que essa pessoa, portanto...” E 

depois, no doutorado, nos critica, eu estava na banca dele – porque ele estava mais 

atrasado na carreira do que eu, ele sendo dois anos mais novo –, e então nos critica 

porque lhe demos a nota máxima. E então pergunta que nota nós teríamos dado a 

Durkheim e a Weber, e eu respondi: “Não é o mesmo campeonato.” Quer dizer, essa 

crítica parte do princípio que ele está no mesmo campeonato. “Não, não estás no 

mesmo campeonato. Não estamos no mesmo campeonato, podemos ter a melhor 

nota.” E eles não eram doutorados em sociologia; eram doutorados em direito, ou 

economia política, ou uma coisa qualquer. Até porque não havia sociologia para 

doutorado, eles é que inventaram a sociologia. Bom, era como se... Karl Marx, 

também, era doutorado em filosofia grega. Ora bem! Curiosamente, porque 

[inaudível], porque o Iscte conseguiu para todos, incluindo para o CES, que talvez 

não o reconheça, mas isso é um fato histórico, quer dizer, indesmentível: a partir do 

Iscte, nós fizemos uma associação, chamada Associação Portuguesa de Sociologia 

[APS], que é a quarta ou quinta maior do mundo, num país de dez milhões de 

habitantes, e que tem dois mil sociólogos registrados, se tiver, incluindo estudantes de 

graduação, que se podem escrever com a licenciatura, como nós chamamos, e a APS 
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tem feito um papel corporativo, no melhor sentido da palavra, portanto, de defesa de 

imagem pública, de emprego público. Criaram carreiras de sociólogo na 

administração pública portuguesa. E os franceses, quando ouvem isso, abrem a boca, 

quer dizer, caem de espanto. Eu namorei uma francesa, uma socióloga francesa, e eu 

dizia: “Tu es sociologue?” E ela me respondia: “Je préfère dire que je travaille chez 

L’Oréal.” A L’Oréal, dos perfumes e dos cosméticos. Fazia estudos de mercado, ou 

qualquer coisa desse tipo. Não diz “Je suis sociologue.” As únicas pessoas em França 

que dizem “je suis sociologue”, ou na Inglaterra, “I’m a sociologist”, são os 

acadêmicos, são os universitários. Mais ninguém. 

 

H.B. – Aqui também. 

 

M.C. – Aqui também. Em Portugal não. Eu sou sociólogo. Profissão: sociólogo. 

 

H.B. – Não, não. Aqui a gente diz, mas só se for. 

 

M.C. – Sim, mas significa... Mas tem muita gente que trabalha como sociólogo. Não é 

estudioso. Eu não sou sociólogo, no sentido... Eu não fiz. Eu sou doutorado em 

história e licenciado em literatura moderna, como é chamada, em lettres modernes. 

Aliás, quando eles falam em fazer a Ordem, então, o primeiro princípio da Ordem dos 

Sociólogos será que tem que ter graduação em sociologia. Vieram me perguntar o que 

eu achava. “A mim, não, vocês não perguntem porque eu não pertenço a essa ordem.” 

Mesmo que fosse sociólogo, não pertenceria. Mas, por sinal, não sou, de modo que o 

problema está resolvido. Porque temos uma associação formidável que se ocupa um 

bocadinho até da deontologia – pessoas como o António Firmino da Costa, um grande 

papel; Dores Guerreiro... Conseguimos uma coisa, por exemplo, que os franceses 

nunca conseguiram, que foi fazer uma associação onde estão todos os grupos. Grupos 

no sentido escola, doutrina política. Coimbra está, o Carlos Fortuna foi presidente; o 

ICS está, e foi presidente a Ana Nunes de Almeida, e não sei se já foi mais alguém; o 

Iscte está. Claro, o Iscte domina. Mas o Iscte domina pelo número. É uma dominação 

objetiva. 

 

H.B. – Tem mais gente mesmo. 
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M.C. – Ora bem! Tem nota de entrada, e as notas são altas. Numa escala de vinte, que 

é a nossa escala, você não entra no curso de sociologia com menos de quinze. Em 

medicina é dezoito ou dezenove, claro, e arquitetura é a seguir. 

 

H.B. – Mas o curso da graduação? 

 

M.C. – Da graduação. E como tem um corpo docente bastante ligado à pesquisa, os 

alunos são bons. 

 

H.B. – Já se beneficiam. 

 

M.C. – Isso. E há um feedback fundamental, mas fundamental – está no Weber, em A 

ciência como vocação, e depois está nos grandes epistemólogos –, que é o feedback 

da profissão sobre a pesquisa, que, por seu turno, tem feedback sobre o ensino. Eu só 

faço os dois últimos bocados: sociologia pública, não no sentido desse maluco que foi 

eleito... Você já viu esse indivíduo? Eu brincando que agora o presidente da 

Associação Internacional é um showman à americana, aquele que desce do palco e vai 

junto às pessoas, interpela, “me pergunta que eu te respondo”. Parece um desses 

carismáticos. O Boaventura também faz disso. Já vi. Não, descer para junto às 

pessoas, ainda não vi. O Giddens, o Giddens... 

 

H.B. – Já está assim, é? 

 

M.C. – É o estilo americano, quer dizer, aprendeu. O Giddens, eu era comentador do 

Giddens. 

 

H.B. – Você disse que ele escapava, não é? 

 

M.C. – E ele salta para a sala e vai perguntando: “Você não concorda? Don’t you 

think? What you think about retirement? I think there should be no age for 

retirement.” 
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H.B. – Ciência interativa. 

 

M.C. – Completamente. Acabou na Câmara dos Lordes. E, se tem inveja, falamos 

sempre. 

 

[FINAL DO ARQUIVO PHO_1786_MANUEL_CABRAL_2010-09-09_02] 

 

M.C. – Se, aqui, se a matéria que eu dava correspondia ao que tava escrito, o me fez 

pensar que, muitas vezes, não era o caso. Se eu fornecia a bibliografia adequada, 

básica e complementar a pedido, se eu estava lá quando batiam na porta do gabinete. 

E era o que eles tinham que dizer, e é o que eles têm que dizer, só se é um profissional 

proficiente. O resto da qualidade, não são eles que vão avaliar. A qualidade, quem vai 

avaliar é a pesquisa. Isto é a Inglaterra, o sistema de avaliação. Fui avaliado duas 

vezes. O departamento era bom, tinha cinco. Depois caiu para quatro. É aquela escala 

dos ingleses, que é holandesa na origem. Tudo isso está e m grande evolução 

internacional, e o Brasil, pelo que eu observo, e os últimos oito anos do Brasil, ele, 

finalmente, encontrou seu futuro, e eu penso que desta é de vez. Oxalá estejam à 

altura dos desafios, inclusive internacionais, com certeza, porque o Brasil vai ter um 

peso enorme. Na minha ignorância de relações internacionais, já falei do assunto – 

aliás, é fácil –, a história dos Bric’s e o que isso significa e não significa e o papel que 

o Brasil, o Lula, o Marco Aurélio Garcia... Eu tenho o celular do Marco Aurélio 

Garcia na véspera da eleição. Não sei se ele ainda tem esse celular. Ele era secretário 

de Cultura do governo de... da prefeitura de São Paulo. Sim, era. Portanto, a prefeita 

era a Marta. Seria, é claro. Nunca mais o vi. Claro, ele não tem tempo. Mesmo 

alguma vez que tenha passado em Portugal, não se lembrou. Tínhamos uma boa 

relação pessoal, mas não... O Brasil, portanto, na minha opinião e no que nos 

interessa, tem dois problemas que, por coincidência, são os mesmos que Portugal – os 

recursos é que não são os mesmos –, que é o problema do investimento privado, 

porque, com o investimento público, isto não vai sozinho. Você não pode criar 

emprego público e Bolsa Família... Quer dizer, pode e deve, mas tem que ter uma 

correspondência. Aliás, não é à toa que a Bolsa Família está ligada à escolaridade, 

claro, com certeza. É básico, infelizmente. Não sei se depois é verificado e cumprido 

e, se cumprido, com que qualidade. E o segundo problema é o problema do capital 
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humano. E aí o Brasil está perdendo, com certeza, para a China e, muito 

provavelmente, para a Índia, também. E tem menos população. É muito grande aqui 

na América Latina. É muito grande na América Latina. É grande na América, com os 

Estados Unidos. Mas os Estados Unidos são maiores, têm 300 milhões já, têm perto 

de 300 milhões. Têm muita imigração do resto da América Latina. Não é à toa que 

imigram para lá, não é? Quer dizer, as pessoas, quando mudam, procuram mudar para 

melhor, e nunca se enganam. Portugal deixou de ter imigração praticamente há dez 

anos porque a nossa economia está estagnada e nós não temos emprego. 

 

H.B. – Não têm o que oferecer. 

 

M.C. – Não temos emprego para portugueses, quanto mais para imigrantes. Pronto, é 

tão simples... E os imigrantes, ao fim de um ano, ou dois, ou três... Quer dizer, “não, 

não vale a pena ir a Portugal, não arrumas emprego”. Os brasileiros ainda continuam. 

É o único grupo que ainda imigra para Portugal. É uma testa de ponte para o resto da 

Europa. Portugal tem boas... tem certas condições preferenciais para os brasileiros, 

pela língua, pelo jeitinho, a simpatia. 

 

H.B. – E se sente em casa, também. Isso é importante. 

 

M.C. – Eles são bastante infelizes, a maior parte: “Está frio.” “Os portugueses são 

chatos, são formais e tal.” Tinha lá uma moça, antropóloga, de Campinas, no ICS, que 

dizia as últimas dos portugueses. Provavelmente, com razão. Mas eu achei que ela 

estava exagerando, porque, também, ninguém a tinha obrigado a vir. A certa altura, o 

problema se coloca, com o problema dos papéis etc. Lula não conseguiu. Tinha 30 mil 

ilegais admitidos. Provavelmente... Eu costumo dobrar esses números. Se o governo 

diz 30 mil, deve ser 60 [mil]. Acho que, apesar das insistências etc., não legalizam 

porque o patronato quer o imigrante ilegal, porque fica ali ilegal a vida inteira, 

subordinado ao patrão. O patrão, inclusive, pode não pagar. Não paga, e então, se não 

paga, ele diz: “Ora, vá se queixar na polícia”, onde ele não pode ir, naturalmente. O 

Ministério da Saúde, que é um dos poucos que funciona bem em Portugal, muito bem, 

tem delegação de poderes junto de ONG’s para fazer com que os imigrantes ilegais 

não deixem de recorrer ao serviço de saúde por motivo de indocumentação. Portanto, 
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as ONG’s tramitam: trazem a pessoa, ninguém pergunta nem quer saber. Porque, 

obviamente, é mais importante a saúde pública do que saber se é legal ou ilegal. E 

como as populações imigrantes às vezes até são portadoras de problemas de saúde 

etc., isso está tudo... Mas legalizar, não legalizam. 

 

H.B. – E é muito interessante isso. Quer dizer, é o mesmo aparelho de Estado. 

 

M.C. – Sim. 

 

H.B. – Combinam um acordo. 

 

M.C. – Mas como o Estado não pode... Quer dizer, o Estado não pode fechar o olho, 

tem que dizer: “Mostre o seu carnê.” Então, delega em ONG’s... 

 

H.B. – É uma maneira de controlar a doença e o mal. 

 

M.C. – As pessoas podem dizer: “Ah, eles querem controlar o imigrante.” Bem, eles 

querem controlar o imigrante por boas razões. Admitamos... Porque para o 

Boaventura, como sabes, o Estado nunca tem boas razões. Tinha uma tese que eu 

xingava ele. Tinha lá uma tese, que, aliás, até não era má, tinha uma fenomenologia 

da bengala que o Hermínio Martins adorou, mas, no conjunto, eu achei que aquela 

tese... Era sobre cegos e, basicamente, a mensagem era: quando o cego é atropelado 

na rua, porque é cego, a culpa é do imperialismo americano, quer dizer, “não me 

lixes”. Bom, estou exagerando, mas, sim. E tinha outras. É essa ideologia que eu 

chamo... isso chama-se a retórica do protesto. A palavra até era melhor, era a retórica 

da denúncia. 

 

H.B. – Isso, a retórica da denúncia. 

 

M.C. – A retórica da denúncia. Há sempre um culpado final. Mas, por favor... Enfim, 

esse é meu problema, digamos, teórico ou metodológico. Se tirar aquilo, eles até são 

bons. Ora bem! Todo o ensino que se massifica... As ciências sociais se massificam 

com facilidade. O ensino, do que eu vejo, do nível... Nós, ali em Portugal, o que 



Transcrição 
                                                                                          
 
chega de estudante brasileiro já são muito escolhidos, mas são muito ignorantes. São. 

Mesmo em comparação com os nossos. É o problema da massificação. A 

massificação tem um trade-off. Olha, é como a sustentabilidade e é como o 

envelhecimento. Eu começo a descobrir isso, e descobri em um livrinho que estava lá 

em Natal, lá no encontro do Observatório das Metrópoles, um autor que escrevia: “A 

ilusória promessa da sustentabilidade, do crescimento sustentável; a ilusória promessa 

do envelhecimento ativo; a ilusória promessa do ensino massificado de alta 

qualidade.” Não existe. É um trade-off que a gente tem que comprar. Como é que 

resolve? Diferenciando. E por isso eu sou a favor do Bolonha, por um motivo: três 

anos chega muito bem para a pessoa, a própria pessoa ver se quer ou não quer 

continuar. Meu filho quase descontinuou, e tinha boas notas. Mas quando acabou o 

quarto ano obrigatório de ciência política da Universidade Nova de Lisboa, eu lhe 

perguntei: “Então, o que vais fazer?” E ele disse: “Entrei na Escola Maternelle do 

Liceu Francês de Lisboa”, porque a mãe é francesa, “com três anos, tenho vinte e três, 

vinte anos na escola. Quero sair!” E eu disse: “Queres trabalhar?” Ele disse: “Não 

exageremos! Não exagere! Mas admito trabalhar, se é esse o preço.” “Então, quer que 

eu arrume emprego para você?” “Ah, podes ajudar.” No dia seguinte, eu tinha 

emprego para ele. Ele disse: “Puxa, não era preciso...” 

 

H.B. – Tão rápido. 

 

M.C. – “...ir tão rápido.” Mas foi. Eu sabia de uma colega que andava à procura de 

alguém. E, olha, esteve lá cinco anos, ganhou dinheiro e, ao fim de cinco anos, fez 

estudos de mercado qualitativos. Tinha muito jeito, porque ele é um literário. Ele é 

um literário, e estava errado na ciência política, que não lhe interessa. Mas era uma 

moça que ele foi atrás. Ela, entretanto, abandonou e é atriz, de modo que... O jovem é 

isso, precisa de tempo. Eu olho para mim e faço introspecção, como o Jon Elster diz 

que podemos fazer. Também podemos olhar para nós e ver qual foi o nosso percurso. 

Eu andei em arquitetura, passei para a literatura, passei para a história e agora sou 

social scientist. 

 

H.B. – Social scientist. 
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M.C. – Um social scientist. Eu sou um social scientist mais ou menos reconhecido. 

Nós somos o que os outros reconhecem. O Wittgenstein tem essa frase absolutamente 

magnífica. Agora não me lembro já da frase exata, mas é isso: nós somos... No dia em 

que você sair na rua... Aliás, essa distopia, essa utopia negra já foi tratada em 

literatura. No dia em que você sai na rua e os seus amigos não sabem quem você é, 

você está perdido. “Então, não me conheces?!” “Eu não. Eu não conheço você de 

parte nenhuma. Quem é você?” “Mas eu sou o Zé.” “Qual Zé?” Você é o Zé porque 

há uma quantidade de Manés e Antónios e Joões... 

 

H.B. – Que confirmam. 

 

M.C. – ...que confirmam que você é o Zé, cotidianamente. Sua mulher confirma que 

você é o marido dela e vice-versa. Portanto, é uma convenção, [inaudível] o 

Wittgenstein, aquele lado... É como se fosse uma... Todos convencionamos 

reconhecer-nos uns aos outros, sob pena de nenhum de nós existir. Ora bem! Temos 

que reconhecer que ensino massificado e de qualidade é uma utopia, é como o 

crescimento sustentável, é como o envelhecimento ativo. O envelhecimento pode ser 

todo o ativo que você quiser, mas você vai morrer no fim. E o que você está também 

fazendo, ao criar esse tipo de ilusão, de promessa ilusória é, por exemplo, despreparar 

o idoso para a morte. E nem sequer estou a pensar em preparação religiosa ou 

metafísica, em preparar seguro de vida, em arrumar papel e, se tem artigo para 

escrever, acabar. Como um amigo nosso que acabou ditando ao morrer – ao morrer, 

literalmente –, mas publicou. O artigo saiu no jornal no dia em que ele morreu. Mas 

era uma pessoa... Tinha feito mais de sete anos de cadeia, no tempo de Salazar. Quem 

aguenta isso, depois aguenta o resto. 

 

H.B. – Depois aguenta. 

 

M.C. – Claro! Quem aguenta isso, aguenta o resto. Há uns que aguentam e há uns que 

não aguentam, uma seleção... É uma seleção natural. Como ele dizia, leu a História 

da administração pública portuguesa, do Gama Barros, que são vinte volumes de 

decretos, desde o Afonso... desde o primeiro rei até o último, e depois foi tirar o 

curso... acabar o curso de direito. Porque ele era estudante de direito, dirigente, preso 
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e tal. Um Dirceu, digamos, arrependido, o José Luís Saldanha Sanches. Ele depois se 

desmobilizou, e estou fazendo, com uma antiga aluna, uma espécie de biografia do 

revolucionário até a desmobilização e por quê. Fizemos uma entrevista à viúva que 

foi fantástica. Levei horas. Ela chorava, chorava, chorava. Era uma coisa fantástica. E 

estamos a fazer porque me interessa agora – vocês amanhã vão perceber por que –, 

me interessa a desmobilização, e só há uma pessoa trabalhando nisso, é o Olivier 

Fillieule, um francês. E então, enviei a moça... Ora bem! O que temos é que 

diferenciar. Tem que ter avaliação, tem que diferenciar e tem que viver... Mas o Brasil 

tem, o segundo problema que nós temos, é um problema de capital humano. De fato, 

tem. Tem porque vai faltar, porque vocês têm no topo, mas falta no meio. É sempre o 

mesmo problema. Há uma analogia... Mais do que uma analogia, é uma 

correspondência com a desigualdade social. Porque sendo... como um [inaudível], 

assim, você... Falta ali. Não é que... É porque... A China é menos inigualitária... 

Agora está se tornando mais inigualitária, mas era mais igual. E, sobretudo, tanto a 

China como a Índia têm uma... Os chineses são os Estados Unidos, o modelo, e a 

Índia era a Inglaterra. Na Índia, estava me contando alguém, para curso de executivo, 

tipo o MBA, têm mil vagas e concorrem 30 mil, 50 mil. 

 

H.B. – Toda a escala lá é assim, não é? 

 

M.C. – Bom, mas isso significa... Quer dizer, os mil que sobram... 

 

H.B. – Os que sobram são muito bons. 

 

M.C. – ...têm que ser bons pra caramba, quer dizer, só para conseguir o exame. Mas 

isso, aliás, nas grandes écoles francesas, a única prova difícil desses cursos é a 

primeira. Você entrou, e depois... Como Oxford: entrei na entrevista. E imagino que 

Cambridge seja igual. Você entra na entrevista, depois é muito simples: na sexta-feira, 

o professor, o teacher... Tem tutorado... Por que todo mundo adora fazer doutorado no 

ICS? Porque lá tem tutoria. Porque nós estamos lá sempre. Se batem na porta, a 

qualquer hora, a qualquer minuto, e-mail, respondo. É isso. Esclarece. Livro: falta, 

compra tal. E o aluno se sente feliz. Ele se sente feliz. 
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H.B. – Acompanhado, pelo menos. 

 

M.C. – Feliz. Precisamos... Agora, não pode fazer isso para toda a gente, portanto, 

tem que assumir a diferenciação. A Índia, portanto, tem esse tipo de seleção. Tem que 

haver mais seleção, à medida... Eu acho... Para dizer com franqueza, eu às vezes 

pergunto se a obrigação do Estado... Por que é que uma sociedade moderna deve 

investir na educação? Porque o capital humano... Porque o Estado, a sociedade tem 

um interesse em ter um capital humano elevado, com bom estado de saúde e uma 

formação acadêmica boa a todos os níveis. Todo mundo sabe o que também 

aconteceu nos Estados Unidos: o chamado secundário – há artigos muito interessantes 

– também já não é o que era. 

 

H.B. – Sofreram muito. 

 

M.C. – Já não é o que era, por com certeza. Quando entra todo... Antes, entrava só os 

brancos, os [inaudível] e não sei o quê. Agora entra tudo, claro. Pronto, tem... O 

Brasil tem um problema gigantesco. Estamos a falar de milhões. A vossa demografia 

está muito boa: já ouvi dizer que estão nascendo mais bebês, porque há mais dinheiro 

para tratar deles, ou talvez as condições gerais de saúde; a taxa de mortalidade fez 

grandes progressos, a mortalidade infantil. Lá no hotel de João Pessoa tinha casalinho 

de... com um bebê, moças de menos de 25 anos. Isso você não vê em Portugal. Uma 

moça de 25 anos casada de anel e com um bebê na barriga? Nem pensar! Talvez, 

quando fizer 35, ela vá pensar nisso, quando lhe chegar lá o problema do... 

 

H.B. – Aqui, eu quase te digo que é ao contrário: ou vão com 21 ou depois... 

 

M.C. – Já não vão. 

 

H.B. – ...já não querem. 

 

M.C. – Mas em Portugal é cada vez... É tendência europeia, muito europeia, mais 

talvez até do que a americana, que é a tendência para o primeiro filho cada vez mais 

tarde. A Cristiana Bastos... Você não conhece? É a nossa antropóloga. Ela teve... 
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H.B. – Acho que sim. 

 

M.C. – É uma, assim, pequenina, bonitinha. 

 

H.B. – Sim. O primeiro, perdeu. Já tinha 40 [anos]. Depois, insistiu e passou seis 

meses deitada, sem se mexer, porque descola a placenta. Basicamente, é o problema, 

porque, exatamente, porque a progesterona já não é produzida em quantidade etc. e 

tal. E existe uma coisa chamada biologia. A Mia Farrow também teve filhos com 45 

anos, mas tinha 50 médicos à volta, para não haver azar. Mas o Brasil está numa boa. 

E eu acho... Eu tenho dito e falo sério, o problema de jovem qualificado que Portugal 

tem neste momento – embora com um promédio baixo, tem –, infelizmente, é a mais. 

Eu digo, inclusive ao meu filho: “Brasil. Vai no Brasil.” Um português bem formado, 

qualificado, no Brasil, não pode falhar. 

 

H.B. – Exatamente. 

 

M.C. – Não pode. Quem concorre aos concursos, é obrigatório ser brasileiro? 

 

H.B. – Não. Acho que já tem uma alteração na legislação. 

 

M.C. – Então, concorram aos concursos. Eu digo: “Não arruma emprego? Não arruma 

bolsa? Vá para o Brasil que é grande. Ajuda a construir.” Depois, quando se 

aposentar, volta à terrinha, como fez... É um destino português. Não pode ser à toa 

que há 500 anos que a gente emigra. E estamos emigrando de novo. Pronto! Mas 

então, que seja uma emigração qualificada, que não seja o que nós chamamos uma 

mão à frente e outra atrás. Vocês conhecem a expressão? 

 

H.B. – Sim, sim. 

 

M.C. – Pronto. Vinham com uma mão atrás e outra à frente. Ontem eu encontrei um 

patrício taxista. Patrício nascido em Portugal. 

 



Transcrição 
                                                                                          
 
H.B. – Aqui são muitos. 

 

M.C. – Eu sei. Nascido em Portugal. Nascido em Santa Maria do Bouro, no distrito de 

Braga, no conselho de Amares. Estava bem. O seguro de saúde, diz que tem um 

seguro de saúde muito antigo, da cooperativa, de 750 reais, para ter a mãe, velhinha, 

“senão já tinha morrido”, explicava ele, e se fosse mais novo... E agora já não pode. 

Já só pode ter mulher e filhos, já não pode ter mais colaterais. 

 

H.B. – Exatamente. 

 

M.C. – Têm um problema grande, vocês. 

 

H.B. – Grande. 

 

M.C. – Capital humano. Portanto, pessoas formadas, competentes ao seu nível e com 

um bom estado de saúde. Porque o bom estado de saúde afeta a produtividade do 

trabalho. Quer dizer, esquece o imperialismo americano. Quer dizer, com 

produtividade do trabalho, você luta melhor contra o imperialismo americano. Sem 

produtividade do trabalho é mais difícil. A gente tem que ter produtividade, na luta 

contra o yankee. [riso] Ficamos aqui? Paro? 

 

H.B. – Ficamos. Muito, muito obrigada. Eu acho que o seu depoimento é uma prova 

viva... 

 

M.C. – Não, muito obrigado a vocês pela paciência. 

 

H.B. – Não, é um prazer. [O seu depoimento] é uma prova viva da fecundidade dessa 

ligação. 

 

M.C. – É, com certeza. Tem sido muito gratificante para mim, mas para todos os 

colegas portugueses, todos, todos. Há alguns... Olha, eu posso contar. Há alguns que 

riam dos brasileiros: “Eles só querem ir para o Brasil. Dizem que vão fazer pesquisa, 

eles vão na praia, vão para a praia etc.” Agora, todos. 
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H.B. – Todos querem. 

 

M.C. – Houve uma altura que todos... 

 

H.B. – Todos querem vir. 

 

M.C. – Todo mundo quer... Porque querem também projetar em um auditório. O que 

é importante é encontrar temas comuns e reunir... Por exemplo, o que eu faço com o 

Luiz Cesar, que é reunir dados com a mesma grelha. E, nessa altura, você vê as 

diferenças, mas também vê algumas coisas parecidas. Algumas, aliás, são parecidas 

em todos os países, que são aquelas que tem que ver com uma coisa que não existe, 

chamada natureza humana, não é? [risos] 

 

H.B. – É isso. Que não existe, mas que não sai de foco. 

 

M.C. – É como as bruxas, yo no creo, pero que las hay, hay. 

 

H.B. – Mas que existe... Exatamente. 

 

M.C. – É como a bruxa. 

 

H.B. – É isso. 

 

M.C. – Aliás, o psicólogo social, é o que ele faz. Quer dizer, ele tem um Likert 

[inaudível]. A curva tende para a normalidade. 

 

H.B. – Pronto. Muitíssimo obrigada. 

 

M.C. – Ou a lei dos quatro vinte, do Pareto, da distribuição. 

 

H.B. – Os níveis de... 
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M.C. – Sim, os quatro vinte, quer dizer, 20% de burros, 20% de semi-espertos, 20% 

de espertos e 20% de gênios. 

 

H.B. – Bem distribuído... 

 

M.C. – Digamos, tem muito esperto... 

 

H.B. – Não, mas aí... Cinco. 

 

M.C. – Cinco. 

 

[FINAL DO DEPOIMENTO] 

 


