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Sumário: Tatiane Oliveira 

Nome da entrevistada: Maria de Lourdes Lima dos Santos 

Local da entrevista: Lisboa, Portugal 

Entrevistadores: Celso Castro, Karina Kuschnir, Helena Bomeny, Maria das 

Dores Guerreiro e António Firmino da Costa 

Câmera: Sammy Pereira 

Duração: 2h  

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

Histórias de Vida 

 

Entrevista: 24 de abril de 2009 
 

1º Bloco: Origens familiares; anos de ensinos primário e secundário. 
 
2º Bloco: Anos de formação; as indecisões na escolha do curso universitário; o clima 
na faculdade de Letras; politização tardia; as causas para a mudança nos rumos da 
profissão. 
 
3º Bloco: Criação do Gabinete de Investigações Sociais (GIS); os diferentes rumos 
profissionais entre homens e mulheres na década de 1950; a influência do marido na 
participação na luta política; as aulas nos tempos de censura; os membros do GIS em 
sua formação. 
 
4º Bloco: Introdução às ciências sociais; a carreira de cientista social; breve 
passagem pelo curso de Jornalismo; as aulas de introdução às ciências sociais e os 
referenciais teóricos; o ambiente e os alunos do curso. 
 
5º Bloco: Áreas de pesquisa e o pós-Revolução dos Cravos; pesquisas sobre lutas 
sociais nas empresas e sobre sociologia da juventude; repercussões da Revolução dos 
Cravos na família. 
 
6º Bloco: Criação da cadeira de sociologia da cultura e doutorado; as relações com 
a História; a dificuldade em conseguir um orientador para a tese. 
 
7º Bloco: Criação do Observatório das Atividades Culturais – OAC (primeira parte); 
experiência docente; a passagem do interesse acadêmico para a preocupação com as 
políticas públicas. 
 
8º Bloco: Criação do Observatório das Atividades Culturais – OAC (segunda parte); 
a equipe do OAC; as contribuições do OAC às Ciências Sociais; o primeiro estudo 
do OAC. 
 
9º Bloco: Projetos  e  referenciais  na  área  da  sociologia  da  cultura;  os  principais 
estudos do OAC; a geração atual dos alunos de sociologia da cultura; o contato com 
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sociólogos estrangeiros. 
 
10º Bloco: Países de língua portuguesa; a relação com o Brasil e os contatos com 
sociólogos brasileiros. 
 
11º Bloco: Principais publicações e referenciais teóricos; livros marcantes em sua 
trajetória. 
 
12º Bloco: O cientista social na atualidade; a crescente visibilidade das políticas 
culturais em Portugal; as possibilidades de intervenção social do investigador; 
interesses atuais de investigação. 


