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Sumário: Ítalo Rocha 

Nome da entrevistada: Miriam Halpern 

Local da entrevista: Lisboa, Portugal 

Entrevistadores: Maria das Dores Guerreiro e António Firmino da Costa 

Câmera: Sammy Pereira 

Duração: 1h 30min 

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

Histórias de Vida 

 

Entrevista: 24 de março de 2009 
 

1º Bloco: Origens familiares; infância entre Portugal e Cuba; a formação cívica na 
escola americana; o surgimento do interesse pelas Ciências Sociais; os liceus D. 
Filipa e D. João de Castro; influências na formação. 
 
2º Bloco: O ingresso na universidade; conflitos familiares gerados para entrar na 
universidade; a decepção com a faculdade de Letras.  
 
3º Bloco: Exílio na França e doutorado; a ida para a École Pratique des Hauts 
Études; Pierre Vilar; as mudanças acarretadas pelo exílio; a escolha do tema da tese 
de doutorado; os seminários de Albert Silbert. 
 
4º Bloco: Linhas de pesquisa: Livre-câmbio e desenvolvimento econômico; as 
contribuições e repercussões da primeira publicação; a estrutura econômica de 
Portugal no período analisado no livro. 
 
5º Bloco: Linhas de pesquisa: a industrialização em Portugal; oposição às antigas 
teses da decadência; o longo tempo de elaboração da pesquisa; relação estreita entre 
o ensino e a pesquisa; influências para a especificidade da pesquisa; repercussão do 
estudo. 
 
6º Bloco: Linhas de pesquisa: história do liberalismo político; interesse pelas 
Revoluções Liberais e pela origem do liberalismo; o colóquio sobre o liberalismo na 
Península Ibérica; o projeto de Mouzinho da Silveira; As cortes constituintes e o 
liberalismo. 
 
7º Bloco: A experiência como professora; início da carreira docente em Paris; 
Assimetrias; o ensino no Instituto Superior de Ciências do Trabalho e da Empresa 
(ISCTE); o ambiente universitário no pré-25 de Abril; uma historiadora nas ciências 
sociais. 
 
8º Bloco: O trabalho na Torre do Tombo; inventário do período 1870-1940; projeto 
abandonado pelas administrações seguintes; a falta de interesses para a criação de um 
arquivo nacional em Portugal.    
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9º Bloco: Centro de Estudos de História Contemporânea Portuguesa; a busca por 
unificar profissionais de diferentes áreas; relação com as pesquisas de doutorado; 
crescimento intelectual do ISCTE; docente no mestrado de história contemporânea 
da Universidade Nova; a revista Ler História.   
 
10º Bloco: Referenciais Teóricos; Armando de Castro; Prix et monnaie, de 
Magalhães Godinho; O Capital, de Karl Marx; Paul Sweezy; Marx, marxistas e o 
marxismo; Eric Hobsbawm; Pierre Vilar; Fernand Braudel; Pierre Larrousse; 
William Sewell; E. P. Thompson; Michel Dreyfuss.      
 
11º Bloco: Países de língua portuguesa; relação escassa com os países africanos; 
parceria desde longa data com a comunidade brasileira; idas ao Brasil; a importância 
de projetos de pesquisa sobre a imigração entre Brasil e Portugal. 
 
12º Bloco: O papel do historiador; o ofício de historiador; valorização da 
interdisciplinaridade; O gosto pela história; a importância do diálogo entre as 
ciências; crítica à algumas novas posturas	no	campo	intelectual. 


