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Sumário: Mariana Godoi 

Nome do entrevistado: José Madureira Pinto 

Local da entrevista: Lisboa, Portugal 

Entrevistadores: Helena Bomeny, Maria das Dores Guerreiro e António Firmino 

da Costa 

Câmera: Sammy Pereira 

Duração: 2h 49min 

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

Histórias de Vida 

 

Entrevista: 24 de julho de 2008 
 

1º Bloco: Origens familiares; lembranças da infância em São João da Madeira; a 
mudança para o Porto; o colégio Liceu D. Manuel II. 
	
2º Bloco: Anos de formação; a faculdade de economia; o professor Mário Pinto; o 
serviço militar; contato com a sociologia nos anos 1960. 
	
3º Bloco: Introdução às ciências sociais; a carreira de cientista social; participação no 
Gabinete de Investigações Sociais (GIS); estudo econométrico sobre a evolução das 
despesas militares.	
	
4º Bloco: Primeiros referenciais teóricos; Adérito Sedas Nunes; a revista Análise 
Social; primeiras pesquisas. 
	
5º Bloco: Institucionalização da sociologia em Portugal nos anos 1970; questões 
sobre o arrendamento rural; pesquisa empírica em Fonte Arcada; o primeiro 
doutoramento português em 1983. 
 
6º Bloco: A Revolução dos Cravos; percepção prévia devido ao serviço militar; a 
revolução a partir de um ponto de vista político e acadêmico; experiências múltiplas 
entre os 18 e 22 anos. 
 
7º Bloco: A pesquisa em Fonte Arcada; início restrito a pesquisa de arrendamento 
local; descoberta de características especificas locais; a democratização da região; o 
retorno 30 anos depois; a migração pendular; a construção do filme; a questão 
educacional em Fonte Arcada; a economia local. 
 
8º Bloco: Sociedade em transformação; a permanência dos moradores em Fonte 
Arcada; a exibição do filme para os fontes arcadenses. 
 
9º Bloco: Sociologia portuguesa; o curso de sociologia no Porto; o futuro da 
sociologia; a institucionalização; as novas gerações de cientistas sociais. 
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10º Bloco: Pedagogia e ciências sociais; a postura dos graduandos na sala de aula; a 
escola em suas dimensões; o cotidiano escolar; a escola articulada com outras 
instâncias sociais; dificuldades de estar na sala de aula. 
 
11º Bloco: Trabalho e economia; medidas de ajuste dessa relação; processos de 
contabilidade; vínculo entre empregado e patrão. 
 
12º Bloco: Participação política; o ex-presidente Jorge Sampaio; o trabalho como 
consultor por 10 anos (meados dos anos 1990); o cotidiano desse trabalho; os temas 
tratados. 
 
13º Bloco: Influências da formação de economista; a importância de uma análise 
econômica; o estado de providência; o pai como grande influência na forma de 
pensar a economia; responsabilidade social. 
 
14º Bloco: Pierre Bourdieu como grande influência da abordagem sociológica; livros 
essenciais para a compreensão de conceitos de Bourdieu; a importância de uma auto- 
reflexão; a necessidade das Ciências Sociais ser mais rigorosa. 
 
15º Bloco: Países de língua portuguesa; o contato com sociólogos estrangeiros; 
contribuições vindas da América Latina; necessidade de uma rotina de diálogo entre 
países de língua portuguesa. 
 
16º Bloco: Panorama das ciências sociais; uma sociologia total; relação indivíduo e 
sociedade; a importância do testemunho. 


