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Sumário: Ítalo Rocha 

Nome da entrevistada: Fernando Henrique Cardoso 

Local da entrevista: São Paulo, SP 

Entrevistadores: Helena Bomeny e Celso Castro 

Câmera: Eduardo Ferraz 

Duração: 2h 4min 

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

Histórias de Vida 

 

Entrevista: 19 de outubro de 2011 
 
 
1º Bloco: Origens; o ambiente familiar; a faculdade de Ciências Sociais; referências 
iniciais na Sociologia; a influência de Florestan Fernandes; a pesquisa sobre os 
negros em São Paulo. 
 
2º Bloco: A ida para a Sociologia; repercussões familiares; o pai; a passagem pela 
Faculdade de Economia; o Florestan Fernandes funcionalista; primeiro assistente de 
História Econômica; o retorno para a Sociologia; Roger Bastide. 
 
3º Bloco: Florestan Fernandes e o marxismo; a figura de Florestan Fernandes; a 
formação teórica da época; as leituras e a influência de Karl Marx; a tese de 
doutoramento Capitalismo e escravidão no Brasil meridional. 
 
4º Bloco: A criação do Cesit e algumas influências intelectuais; a vinda de Sartre e 
Simone de Beauvoir ao Brasil; Georges Friedmann e a sociologia do trabalho; diretor 
do Cesit; Alain Touraine; o ecletismo teórico. 
 
5º Bloco: Questões teóricas e políticas nas vésperas do golpe de 1964; o 
provincianismo das ciências sociais na USP; diferenças com o Iseb; a pesquisa 
sobre o empresariado. 
 
6º Bloco: A elaboração da teoria da dependência; a ida para o Chile; a Cepal; a 
construção da teoria; Raul Prebisch; a análise histórico-estrutural; Dependência de 
Desenvolvimento 
 
7º Bloco: A teoria da dependência hoje; a permanência da desigualdade; uma nova 
assimetria; a originalidade da teoria; atualização de estruturas e conceitos. 
 
8º Bloco: A recepção da teoria da dependência; a recepção no Brasil; a influência no 
restante da América Latina; o Cebrap; Michel Foucault. 
 
9º Bloco: Maio de 68 e o retorno ao Brasil; a ida para a França; a saída da Cepal e a 
aversão a burocracias; a Universidade de Nanterre; a revolução existencial; formas 
de mudanças no mundo contemporâneo; a ida para a Ciência Política na USP. 
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10º Bloco: Cebrap; AI-5;  o  apoio  da  Fundação  Ford;  a  estruturação  do  Cebrap; 
conexões com outras instituições. 
 
11º Bloco: O ofício de professor, cientista social e político; diferenças entre ser 
professor e pesquisador; diálogos entre a ciência e a política; a ida para a política; o 
contato com Ulisses Guimarães; as eleições de 1974; a candidatura ao senado. 
 
12º Bloco: Reflexões sobre a política e as ciências sociais; distintas vocações e 
práticas; diferenças entre o parlamento e a presidência; a importância de Max 
Weber; a falta de lideranças no cenário político. 
 
13º Bloco: Autores marcantes e os países de língua portuguesa; Karl Marx; Max 
Weber; Tocqueville; Sérgio Buarque de Hollanda; relações com Portugal; a literatura 
africana. 
 
14º Bloco: Ruth Cardoso; a vocação de professora; estudos pioneiros; atuação 
política; personalidade singular; Centro Ruth Cardoso. 
 
15º Bloco: Instituto Fernando Henrique Cardoso; o acervo presidencial; o programa 
destinado a jovens; debates políticos; redes sociais; o caráter de Fundação.  
 


