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Sumário: Sérgio Faria 

Nome do entrevistado: Manuel Villaverde 

Local da entrevista: Rio de Janeiro, RJ 

Entrevistadoras: Helena Bomeny e Arbel Griner 

Câmera: Arbel Griner 

Duração: 2h 10min 

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

Histórias de Vida 

 

Entrevista: 9 de setembro de 2010 
 

1º Bloco: Primeiro contato com o Brasil a partir do Centro de Estudos Latino-
Americanos em Oxford; o contato com Fernando Henrique Cardoso. 
 
2º Bloco: Relações políticas no Brasil; O convite de Bolívar Lamounier a Manuel 
Villaverde para a primeira ida ao Brasil, em 1981; publicações sobre o tema do 
regime de Salazar. 
 
3º Bloco: A criação do Instituto de Estudos Econômicos, Sociais e Políticos de São 
Paulo (IDESP); o encontro de sociologia em Higienópolis, São Paulo, organizado por 
Bolívar Lamounier; a origem da ciência política portuguesa. 
 
4º Bloco: A emancipação dos campos da história e da ciência política; a colaboração 
entre o Instituto Universitário de Pesquisas do Rio de Janeiro (IUPERJ), o Instituto 
de Ciências Sociais (ICS) e o Instituto Superior de Ciências do Trabalho e da 
Empresa (ISCTE); o encontro com Renato Lessa. 
 
5º Bloco: A investigação científica em Portugal; o Clube da Esquerda Liberal e o 
presente de Mário Soares a Villaverde Cabral, a Biblioteca Nacional; a volta ao  
Brasil, em 1982, para o Congresso Mundial de Ciência Política na Universidade 
Cândido Mendes e concessões no IUPERJ; o congresso Luso-Afro-Brasileiro em 
1990. 
 
6º Bloco: A importância do Brasil para os Portugueses; as colaborações entre Brasil 
e Portugal ao nível das ciências sociais; o intercâmbio luso-brasileiro de teorias; 
sociólogos importantes de Portugal, a exemplo de José Machado Pais. 
 
7º Bloco: Avaliações sobre as ciências sociais no Brasil e em Portugal; a bolsa Afro- 
Brasileira oferecida pelo ICS; a conexão com o Instituto de Pesquisa e Planejamento 
Urbano e Regional (IPPUR); projetos realizados com brasileiros. 
 
8º Bloco: O Centro de Estudos Sociais (CES) da América Latina, sediado em Minas 
Gerais; momentos marcantes de passagens pelo Brasil; o encontro de sociologia e 
antropologia, em 2000; o contato com o candomblé em Salvador, Bahia e na baixada 
fluminense, Rio de Janeiro. 
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9º Bloco: A escolha de exercer apenas a carreira de pesquisador, e não mais lecionar; 
a entrada de Villaverde Cabral na carreira de sociólogo; o problema das publicações 
internacionais e o inglês como língua científica hegemônica; 
 
10º Bloco: O ensino da sociologia em Portugal; as críticas de João Freire; a criação 
da Associação Portuguesa de Sociologia (APS), a partir do ISCTE, que engloba 
todas as instituições de sociologia; a qualidade do ensino da sociologia em Portugal, 
relacionada a um corpo docente constantemente ligado à pesquisa. 
 
11º Bloco: Avaliações sobre o Brasil hoje; a questão dos imigrantes brasileiros em 
Portugal; o problema da massificação do ensino das ciências sociais. 
 
12º Bloco: A utopia do ensino massificado e de qualidade; o problema do capital 
humano relacionado às desigualdades sociais; a possível emigração qualificada de 
portugueses ao Brasil. 
 


