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In ter view with António Costa Pinto

Concedida a Angela de Cas tro Gomes
e Fran cisco Palomanes Martinho

Lisboa, 18 de ja neiro de 2011

Esta mos no Insti tu to de Ciên ci as So ci a is, em Lis boa, na pre sen ça do pro fes sor
Antó nio Cos ta Pin to, a quem de ve re mos en tre vis tar para a re vis ta Estu dos
His tó ri cos, do CPDOC-FGV. Agra de ço a par ti ci pa ção de Fran cis co Pa lo ma nes
Mar ti nho, meu co le ga da USP. E a você, Antó nio, pela du pla de li ca de za de nos
re ce ber e nos de i xar tratá-lo bem bra si le i ra men te, de você.

– É um pra zer. Sou Antó nio Jor ge Pais da Cos ta Pin to, nas ci do em Lis -
boa, aos 16 dias de se tem bro do ano de 1953. Meu pai tem um nome mu i to por tu -
guês, Be lar mi no Ma ria da Cos ta Pin to. Mi nha mãe, nas ci da Ire ne Ma ri nho Pais,
ao ca sar-se com ele in cor po rou ao seu nome de sol te i ra o ape li do Cos ta Pin to.
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Sua fa mí lia man ti nha uma re la ção qua se tra di ci o nal com o ideá rio re pu bli ca no.
Como foi a sua in fân cia nes se am bi en te?

– Co nhe ci meu avô pa ter no já bas tan te do en te e tive pou co con ta to com
ele. A tra di ção, por tan to, me veio prin ci pal men te de meu pai, que ti nha já 41
anos quan do nas ci. Meu avô era aqui lo a que se po de ria cha mar de pe que no in -
dus tri al lis bo e ta, pro pri e tá rio de pré di os, bar be a ri as, pa da ri as, e per ten cia à ala
mo de ra da, ou ala dos bon zos, do Par ti do De mo crá ti co, po li ti ca men te do mi nan -
te na Pri me i ra Re pú bli ca.1 Ele não era um po lí ti co pro fis si o nal, mas man ti nha
in ten sa ati vi da de so ci al na Ba i xa, de fen den do ide i as re pu bli ca nas. Me ti do em
cons pi ra ções, so freu uma bre ve pri são a se guir ao gol pe de es ta do, em 28 de maio
de 1926,2 e per ma ne ceu de ti do 15 dias.

Meu pai li cen ci ou-se em Di re i to e, na Se gun da Gu er ra Mun di al, ser viu
na tro pa acan to na da na Ilha da Ma de i ra. De po is, pas sou a fa zer par te da eli te da
ad vo ca cia re pu bli ca na, an ti a u to ri tá ria e an tis sa la za ris ta. Ti nha ami gos co mu -
nis tas, mas nun ca ade riu ao Par ti do Co mu nis ta,3 con ser van do-se, ba si ca men te,
re pu bli ca no e de mo cra ta. Aliás, ele es co lheu a ad vo ca cia por que não pôde ser
juiz, bar ra do que fora por uma in ter di ção da Po lí cia Po lí ti ca, que não per mi tia à
gen te vin da da opo si ção o aces so à fun ção pú bli ca.

Uma es pé cie de ates ta do ide o ló gi co...
– Esse ates ta do tam bém exis tia e era exi gi do, mas no caso de meu pai

bas tou que a po lí cia não apro vas se seu nome, e ele não pode in gres sar na car re i ra
da ma gis tra tu ra. Teve de con ten tar-se com uma pro fis são li be ral. Fe liz men te,
ain da as sis tiu ao 25 de Abril de 1974, e ain da vi veu sob um re gi me de mo crá ti co.
Meu pai ter mi nou seus dias fi li a do ao Par ti do So ci a lis ta Por tu guês.4

O fato de o ter ri tó rio de Por tu gal ser pou co ex ten so per mi tia às eli tes re pu bli ca nas,
an tis sa la za ris tas, en con tra rem-se na es qui na mu i to fa cil men te. Mas lá tam bém não
es ta vam as eli tes fa vo rá ve is ao re gi me?

– Qu an to a isso, eu te nho uma vi são de his to ri a dor e uma vi são pes so al.
Pes so al men te, en ten do que as iden ti da des re gi o na is, so ci a is e pro fis si o na is tam -
bém eram im por tan tes, o que tor na va a con vi vên cia de cer ta for ma pa cí fi ca. Na
Be i ra re si di am e se re la ci o na vam meu pai, ad vo ga do, re pu bli ca no e an ti a u to ri tá -
rio, e um juiz con ser va dor, in te gra lis ta e be a to. Da vam-se mu i to bem, evi tan do,
evi den te men te, os te mas que os afas ta vam. Por ou tro lado, é ine gá vel que, a par -
tir do fi nal dos anos 1970, e já na úl ti ma fase do go ver no de Mar ce lo Ca e ta no,5 um 
plu ra lis mo li mi ta do emer giu.

Já como his to ri a dor, eu des ta co a ha bi li da de com que o sa la za ris mo co -
op tou uma par te da eli te re pu bli ca na con ser va do ra, man ten do-a na base de sus -
ten ta ção do re gi me. Esse dado, mais a es tre i te za so ci al das pró pri as eli tes, per mi -
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tia a con vi vên cia. Na re a li da de, hou ve ape nas dois gran des mo men tos em que a
re pres são se in ten si fi cou. O pri me i ro, em 1958 e 1959, ante o de sa fio de Hum ber -
to Del ga do,6 quan do o re gi me pro ce deu a um sa ne a men to da ad mi nis tra ção pú -
bli ca e das for ças ar ma das. O ‘pac to’ en trou em cri se. Mas é a re sis tên cia à Gu er ra
Co lo ni al, nos anos 1960, que vai cor ro er, pro gres si va men te, o re gi me. Seg men tos 
dos gru pos so ci a is me nos po li ti za dos, de clas se mé dia ur ba na, que não per ten-
ciam à opo si ção tra di ci o nal, co me çam en tão a olhar para a Eu ro pa, e a de mar -
car-se do regime. 

Dá-se, en tão, uma se gun da cli va gem. Eram os fi lhos da clas se mé dia que es ta vam
sen do en vi a dos para mor rer nes sas guer ras. Faz lem brar a re a ção do mo vi men to
pa ci fis ta, nos Esta dos Uni dos, con tra a Gu er ra do Vi et nã. Mas Antô nio,
fi nan ce i ra men te, sua fa mí lia sem pre es te ve bem?

–  Nós éra mos uma fa mí lia de clas se mé dia nor mal, e nem a pri são do
meu avô al te rou ab so lu ta men te nada da nos sa con di ção de vida. Ele mor reu tar -
de, e o meu pai, como ad vo ga do, con se guiu nos sus ten tar den tro de um pa drão de 
classe média alta.

Essa his tó ria do seu avô era re pe ti da, no cír cu lo fa mi li ar?
– Sim. Eu to mei co nhe ci men to dela por in ter mé dio do meu pai. Lem -

bro-me tam bém que exis tia, em casa, uma ver são en ca der na da d’A his tó ria do re -
gi me re pu bli ca no em Por tu gal, de Luís de Mon tal vor.  Eu li esse li vro, um li vro de
capa dura,  por causa do meu avô. 

Eram duas his tó ri as: a da Re pú bli ca e a do com pro me ti men to fa mi li ar com a
República. 

– Isso mes mo. Vi vía mos em luta cul tu ral con tra o sa la za ris mo, um con -
tex to no qual se tor na va im por tan te re vi go rar a ex pe riên cia de pe río dos de mo -
crá ti cos e re pu bli ca nos an te ri o res. E não ape nas em nos sa casa, mas numa boa
par te do meio ad vo ca tí cio. Meu pai foi tra ba lhar para o es cri tó rio de Pe dro Pit ta,
ex-mi nis tro da Pri me i ra Re pú bli ca, um re pu bli ca no con ser va dor, ex-bas to ná rio
da Ordem dos Advo ga dos. Em Por tu gal, a ad vo ca cia sem pre foi uma pos si bi li da -
de de exer cer uma pro fis são sem de pen der do Esta do. Com isso, na tu ral men te,
mu i tos re pu bli ca nos e mem bros da opo si ção de mo crá ti ca se tor na vam ad vo ga -
dos. Má rio So a res,7 Jor ge Sam pa io8 fo ram ad vo ga dos.

Era uma for ma de ga nhar a vida sem abrir mão de po si ções an tis sa la za ris tas.
– Embo ra pou co nu me ro sa, e mo de ra da, a eli te so ci al nos anos 1940 e

1950 era ma ni fes ta men te opo si ci o nis ta. Meu pai, por exem plo, cer ta vez as si nou
um self-ma ni fes to, ape lan do ao di ta dor para que apro ve i tas se a sua ju bi la ção, en -
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quan to pro fes sor na Uni ver si da de de Co im bra, e aban do nas se o car go de pre si -
den te do Con se lho. Mar ca va as sim uma po si ção, sem ul tra pas sar os li mi tes da le -
ga li da de do re gi me. Nas ele i ções, ob vi a men te não com pe ti ti vas para a opo si ção,
essa eli te ex pri mia o seu de sa fe to, apo i an do as lis tas de can di da tos sem ne nhu ma
chan ce, mas con trá ri os à si tu a ção vi gen te.

Essa era a ação pos sí vel. E você, ain da jo vem, como sen tia a for ça do ar bí trio? 
– A pri me i ra ma ni fes ta ção que tive dis so foi no Co lé gio Mo der no, uma

ins ti tu i ção de en si no per ten cen te João So a res, um an ti go mi nis tro da Pri me i ra
Re pú bli ca e pai de Má rio So a res, mais tar de pre si den te da Re pú bli ca. Estu dan te, 
eu fui obri ga do a ves tir a far da da Mo ci da de Por tu gue sa – ins pi ra da pelo fas cis -
mo dos anos 1930 – e ao vol tar para casa, uni for mi za do, meu pai não achou gra ça
ne nhu ma; na re a li da de, ele não gos tou nada da ide ia, e de i xou evi den te o seu des -
gos to, ini ci an do na que le ins tan te o meu apren di za do do so ci a lis mo. Mais tar de,
eu me si tu ei po li ti ca men te, bem mais à es quer da que o meu pai...

Antes, gos ta ría mos de per gun tar se a fa mí lia da sua mãe tam bém ti nha a mes ma
ten dên cia re pu bli ca na. 

– A fa mí lia dela, sim, em bo ra ela pró pria, por sem pre ter sido mu i to ca -
tó li ca, ti ves se uma ima gem da Pri me i ra Re pú bli ca mar ca da pelo sa la za ris mo. O
medo da de sor dem e da vi o lên cia po lí ti ca tornaram-na mais conservadora. 

Mas você teve edu ca ção ca tó li ca, fez a pri me i ra co mu nhão?
– Tive edu ca ção ca tó li ca. De po is da ex pe riên cia no Co lé gio Mo der no,

meu pai, ape sar de re pu bli ca no, en vi ou-me para um co lé gio ca tó li co, in ter no,
mas de ori en ta ção pe da gó gi ca li be ral, em Por ta le gre, no Alto Alen te jo. Mais tar -
de, es tu dei no Li ceu Pe dro Nu nes, em Lis boa, que, con for me a tra di ção por tu -
gue sa dos li ce us, abria al gu mas ma trí cu las para alu nos ori un dos das clas ses po -
pu la res. Mas a ma i or par te era mes mo da clas se mé dia alta. A tur ma em que me
for mei, já pres tes a en trar para o cur so de Di re i to, ti nha mu i tos fi lhos de mi nis -
tros de es ta do. Foi jus ta men te quan do ade ri a uma in ci pi en te mi li tân cia po lí ti ca
con tra a ditadura.

Do pon to de vis ta do con ví vio fa mi li ar foi duro. Bas tan te duro. Em con -
tra par ti da, ga nhei li ber da de e pude des fru tar me lhor a so ci a bi li da de dos anos
1960. Por exem plo, eu re ce bia uma re vis ta, Vida Mun di al, e den tro do co lé gio tí -
nha mos jor na is onde de al gu ma for ma nos per mi ti am con tes tar a Gu er ra do
Vietnã. Cu ri o sa men te, os co lé gi os ca tó li cos ti nham au to no mia em re la ção à di ta -
du ra: não éra mos obri ga dos a fre quen tar a organização oficial da juventude, des-
de que optássemos pelo escotismo.
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E você, é cla ro, pre fe riu ser es co te i ro?
– Para es ca par da Mo ci da de Por tu gue sa, o es co tis mo era bem me lhor, e

aca bou por ser uma ex pe riên cia interessante.

Mas sua mi li tân cia se ini ci ou-se no Li ceu.
– Re gres so ao Li ceu e a Lis boa em 1968, com o mo vi men to es tu dan til

em ple na agi ta ção; a cri se de Co im bra9 
ocor re em 1969, e aí eu en tro para o Mo vi -

men to Asso ci a ti vo dos Estu dan tes do Ensi no Se cun dá rio, par ti ci pan do da pri -
me i ra ten ta ti va de gre ve no li ceu. Ra pi da men te, in gres so na União dos Estu dan -
tes Co mu nis tas Mar xis tas-Le ni nis tas, uma organização de extrema-esquerda.

Um tio seu fora co mu nis ta, não é?
– Car los Alber to Blas co Gon çal ves. Fa le ceu há pou co. Iro ni ca men te, era 

mi li tar pro fis si o nal e, na Gu er ra Co lo ni al, de sem pe nhou vá ri as co mis sões em
Áfri ca. Foi ele quem me in tro du ziu na li te ra tu ra mar xis ta. Li Plek ha nov e Po lit -
zer em tra du ções do por tu guês bra si le i ro, da Edi to ri al Vi tó ria,10 uns li vros gros -
sos, com ca pas de co res for tes, ver de es cu ro, ver me lhão, ven di dos nas li vra ri as de 
Por tu gal meio às es con di das nos anos 1960. Com cer te za da ta vam de an tes da di -
ta du ra mi li tar no Bra sil... Che ga ram às mi nhas mãos en tre 1967 e 1968.  

Meu tio al can çou o pos to de te nen te-co ro nel. Nas ci do no Alen te jo, re -
gião tra di ci o nal men te de es quer da, es te ve na Índia Por tu gue sa pou co an tes da
des co lo ni za ção. Pri me i ro foi sim pa ti zan te, de po is fi li a do no Par ti do Co mu nis ta. 
Deu tre i na men to aos mem bros do MPLA11 na pri me i ra guerra civil angolana,
após a independência.

Ou seja, você es ta va à es quer da do PCP.
– A essa al tu ra, sim. A União dos Estu dan tes Mar xis ta-Le ni nis ta era um

‘par ti do’ que re sul ta ra da ci são à es quer da li de ra da por Fran cis co Mar tins Ro dri -
gues, do PCP, vin cu la do aos PCs da Albâ nia e da Chi na, e que após o 25 de Abril
vai se unir a ou tros gru pos para cons ti tu ir a União De mo crá ti ca Po pu lar (mar -
xis ta-le ni nis ta), e, de po is da tran si ção, o cha ma do Par ti do Co mu nis ta Por tu guês
Re cons tru í do,12 que ele geu um de pu ta do no Par la men to. Todo esse pro ces so
trans cor reu sob for te in fluên cia de Dió ge nes Arru da, do Par ti do Co mu nis ta do
Bra sil.13

Nes se pe río do você ain da era se cun da ris ta?
– Per fe i ta men te, es tu dan te do en si no se cun dá rio. Mas por ques tões de

mi li tân cia po lí ti ca já fa zia ou tros es tu dos com vis tas a en trar para a Fa cul da de de
Eco no mia; isso era im por tan te para a or ga ni za ção. Qu an do se dá o 25 de Abril,
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eu es tou pres tes a ter mi nar o en si no se cun dá rio, tar di a men te, sim, porque eu me
dedicava muito mais à militância.

No Li ceu, ha via mu i tos alu nos de fa mí li as adep tas do re gi me sa la za ris ta?
– Mu i tos, não. E con vém não es que cer que des de 1968, com a mor te po lí -

ti ca – não fí si ca – do di ta dor Sa la zar,14 e o seu afas ta men to, Mar ce lo Ca e ta no as -
su me o po der, e isso ina u gu ra uma fase de re la ti va li be ra li za ção. Pelo me nos, no
iní cio. Por ou tro lado, os li ce us têm uma cli en te la de clas se mé dia, que a di ta du ra
não se pre o cu pa tan to em re pri mir. Há es tu dan tes pre sos, é cla ro, mas, ao mes mo
tem po, o go ver no toma al gum cu i da do com o mo vi men to es tu dan til. Em con se -
quên cia, a opo si ção pre do mi na, seja de ex tre ma-es quer da ou de co mu nis tas e
mes mo al guns pró xi mos do trots kis mo. As eli tes es tu dan tis em bu lí cio abri gam
to das es sas ten dên ci as. De ou tra par te, exis tem pe que nos nú cle os de es tu dan tes
de ex tre ma-di re i ta que já se de mar cam, in clu si ve, de Mar ce lo Ca e ta no, em bo ra o
considerem razoavelmente liberal. A grande massa, evidentemente, permanece
apática, como é natural em um regime autoritário.

E os pro fes so res, Antó nio?
– O cor po do cen te tam bém era plu ra lis ta. Ha via me nos con tro le, e pro -

fes so res que, sem se ma ni fes ta rem, não hos ti li za vam quem atu a va po li ti ca men -
te. Do ta dos de for ma ção uni ver si tá ria, al guns viam até com sim pa tia os en ga ja -
men tos de es quer da. Nos anos 1960, o en si no se cun dá rio se mas si fi cou, e a Gu er -
ra Co lo ni al po li ti zou nu me ro sos seg men tos da clas se mé dia, que se vol tam con -
tra o re gi me. Mu i tos li cen ci a dos exi lam-se, para es ca par do serviço militar.
Portanto, já estamos a viver um momento de maior ebulição. 

O ser vi ço mi li tar era obri ga tó rio in clu si ve para quem es ta va cur san do faculdade?
– Eram 4 anos de ser vi ço, que po di am ser adi a dos até o fi nal da li cen ci a -

tu ra, caso não se chum bas se, quer di zer, fos se re pro va do. No meu caso, eu en trei
na uni ver si da de pou co an tes do 25 de Abril; só cum pri a obri ga to ri e da de de po is
da que da do re gi me. Não fos se as sim, eu pro va vel men te te ria bus ca do o exí lio,
por que três me ses an tes a pri são de duas pes so as, que po de ri am de nun ci ar a mim
e a um co le ga meu, nos for çou à clan des ti ni da de. O 25 de Abril me devolveu à
legalidade, a uma vida normal. 

Como era a mi li tân cia dos es tu dan tes ra di ca is? O que eles fa zi am? O que você fazia?
– Os anos 1960, em Por tu gal, são mu i to ma ti za dos. De um lado, te mos os 

fi lhos da clas se mé dia, no li ceu, ex pe ri men tan do dro gas le ves e ado tan do uma
pos tu ra ne o pa ci fis ta. Pa ra le la men te, as pe que nas or ga ni za ções de ex tre ma-es -
quer da, na clan des ti ni da de, se pa u tam por uma éti ca mo ral men te con ser va do ra
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e pelo mito le ni nis ta do re vo lu ci o ná rio pro fis si o nal. Nós ten tá va mos con tro lar o
Mo vi men to Asso ci a ti vo do Ensi no Se cun dá rio atra vés do Inter va lo, o jor nal da
en ti da de, pu bli ca do le gal men te, ao mes mo tem po em que edi tá va mos, clan des ti -
na men te, o Ser vir o povo, ór gão da União dos Estu dan tes Co mu nis tas, des ti na do
ao re cru ta men to e à cri a ção de nú cle os de sim pa ti zan tes. Tam bém or ga ni zá va -
mos con ví vi os de po li ti za ção e en sa iá va mos mo vi men tos de pro tes to an ti co lo-
ni a is, por meio de manifestações clandestinas contra o regime. Além disso,
consumíamos um tempo imenso em discussões ideológicas com as demais ten-
dên ci as... 

Ima gi na mos que de vi am ser mu i tas... Mu i tas mes mo, como no Brasil.
– A ten dên cia à pul ve ri za ção é clás si ca. Duas ou três or ga ni za ções se de -

fi ni am como mar xis tas-le ni nis tas, e uma ou duas se in ti tu la vam trots kis tas. So -
man do os co mu nis tas e os ca tó li cos de es quer da, não fal ta va po lê mi ca no in te ri or 
do mo vi men to se cun da ris ta.

Mas como é que você en tra na fa cul da de se está clan des ti no?
– Na prá ti ca, não en tro, jus ta men te por que es tou clan des ti no. Fiz a tro -

pa, a re cru ta, du ran te o pro ces so da tran si ção de mo crá ti ca. A ten ta ti va de gol pe
de Esta do dos mo de ra dos, em 25 de no vem bro de 1975,15 blo que ia as ten dên ci as
re vo lu ci o ná ri as, e eu sou sa ne a do das For ças Arma das – eu e mu i tos. Enfim, vol -
to à mi nha vida nor mal, sal vo seja! E aí, sim, em vez de ir para es co la de Di re i to,
de ci do fa zer o cur so de His tó ria.

 A sua ida para o quar tel foi de ter mi na ção do par ti do? Você vai para o quar tel fa zer
po lí ti ca?

– Na ver da de, essa de ci são de ri vou de eu es tar pres tes a chum bar um
ano, sem con di ções, por tan to, para pro por um adi a men to do ser vi ço mi li tar, que
por ou tro lado já não me con vi nha, pois, em 1974 e 1975, era im por tan te in gres -
sar nas For ças Arma das, onde mais se fa zia po lí ti ca. Em 1975 fui in di ca do para o
co man do e pas sei a con tro lar os vá ri os mi li tan tes que tam bém faziam a recruta,
infiltrados tanto como eu.

Quer di zer que você nun ca che gou a fa zer o cur so de Di re i to? E por que His tó ria?
– Nun ca ter mi nei Di re i to. Já His tó ria, fiz o cur so todo, por que me in te -

res sa vam as Ciên ci as So ci a is. Por que já me sen tia algo de sen can ta do da mi li tân -
cia po lí ti ca... Por que não me ape te ceu su ce der ao meu pai, en quan to ad vo ga do...
Fo ram vá ri os mo ti vos. Na oca sião, a úni ca al ter na ti va era So ci o lo gia – Ciên cia
Po lí ti ca ain da não exis tia – e His tó ria era um cur so que es ta va em ple na mu dan -
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ça. Por tan to, em de zem bro de 1975 – ao abri go da lei mi li tar, po día mos en trar no
meio do ano – co me cei a cur sar His tó ria, na Fa cul da de de Le tras da Uni ver si da -
de de Lis boa. O que eu en con tro? Uma re vo lu ção! Os pro fes so res conservadores, 
do Departamento de História, estavam afastados ou tinham sido depurados,
saneados...

 Foi rá pi do as sim? 
– Logo a se guir do 25 de Abril. Não res tou ne nhum dos an ti gos ca te drá -

ti cos, al guns re no ma dos, como Jor ge Bor ges de Ma ce do.16 O De par ta men to de
His tó ria es ta va sob a di re ção de um co mi tê de mes tres e alu nos, uma ges tão con -
si de ra da anár qui ca até por mu i tos que ha vi am fe i to opo si ção à di ta du ra, que aca -
ba ram sa in do, para fun dar a Fa cul da de de Ciên ci as So ci a is e Hu ma nas da Uni -
ver si da de Nova. Os pro fes so res, às ve zes, eram re cru ta dos por con cur so. Os exi -
la dos vol ta ram. Um de les, Jo a quim Ma no el Go di nho Bra ga Bar ra das de Car va -
lho,17 le ci o nou na Uni ver si da de de São Pa u lo e na Éco le des Ha u tes Étu des, na
Sor bon ne. Bor ges Co e lho,18 me di e va lis ta, ain da é mem bro do Co mi tê Cen tral
do PCP. Gran de nú me ro de ca de i ras op ta ti vas sur giu na que la ebu li ção re vo lu ci -
o ná ria que re sul tou em uma re mo de la ção ge ral dos cur sos. Me ta de das ma té ri as
ver sa va so bre so ci o lo gia da li te ra tu ra, eco no mia po lí ti ca... O cur so tor nou-se
interdisciplinar.

E qual era a base da his to ri o gra fia por tu gue sa na que la época?
– Mo der na e me di e val, se guin do a gran de tra di ção. Por que du ran te a

di ta du ra, a his tó ria con tem po râ nea es te ve pra ti ca men te au sen te do en si no. Na
mi nha ge ra ção, al guns co le gas de sen can ta dos po li ti ca men te de di ca ram-se aos
pe río dos re cu a dos, à ex pan são etc. Pro pen so às ciên ci as so ci a is, eu tra tei de
pro du zir en sa i os so bre ques tões mais re cen tes des de o pri me i ro ano da fa cul da -
de.

Foi a po lí ti ca que o con du ziu à in ves ti ga ção do que en tão se cha ma va de his tó ria
con tem po râ nea.

– Exa ta men te. Mas em 1975, ain da mu i to do mi na do por Pou lant zas,
Althus ser, au to res que es ta vam no auge, em Por tu gal, eu me gui a va por uma hi -
per te o ri za ção mar xis ta. Lem bro-me de al guns exi la dos bra si le i ros: Va len ti na da
Ro cha Lima e Pe dro Cel so Uchoa Ca val can ti. Ha via um ter ce i ro, Fer nan do
Antó nio No va is, afro-bra si le i ro, que le ci o na va Te o ria da His tó ria. A ma i or par te
do cor po do cen te uni ver si tá rio era cons ti tu í da por pro fes so res as sis ten tes, se -
quer dou to ra dos, vis to que o dou to ra men to, em Por tu gal, res trin gi ra-se à eli te
ca te drá ti ca, que fora saneada.
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 Com a for ma ção in com ple ta de vi am ser mu i to jo vens ain da... 
– Rup tu ras, como a que es tá va mos vi ven do, pro du zem si tu a ções cu ri o -

sas, irô ni cas mes mo. Assim, quan do ter mi na a tran si ção e ins ta u ra-se o pro ces so
de re gu la ri za ção, os bons alu nos são con vi da dos e se tor nam mo ni to res. Acon te -
ceu co mi go, com Nuno Mon te i ro,19 Ber nar do Vas con ce los e Sou sa,20 Pe dro Ta -
va res de Alme i da21 e ou tros, que a par tir do ter ce i ro ano, na me ta de do ba cha re la -
do, já aju dá va mos os pro fes so res. O dado in te res san te, po rém, é que ne nhum de
nós lá fi cou. Qu an do o po der hi e rár qui co se re com pôs, na Fa cul da de de Le tras, o
De par ta men to de His tó ria caiu nas mãos de pro fes so res de má qua li da de, o que
fez com que se tor nas se o mais fra co das uni ver si da des por tu gue sas. Um des ses
pro fes so res era mais li te ra to do que pro pri a men te his to ri a dor. Ou tro, for ma do
em Mo çam bi que, não era uma pes soa ar ro gan te, mas to tal men te ine xis ten te, do
pon to de vis ta intelectual. 

Ao lon go dos anos 1980, to dos nós de i xa mos a mo ni to ria, ten tan do en -
con trar po si ções em ou tras uni ver si da des. Isso já não ti nha a ver com po lí ti ca,
mas com di men sões uni ver si tá ri as que não le vam em con ta cri té ri os de es quer da
e di re i ta. Eu de i xa ra de ser um mi li tan te... Aliás, a re a li za ção que al can cei no cur -
so de His tó ria me dis tan ci ou da po lí ti ca. Pas sei a en ten der que a His tó ria não era
uma área de po li ti za ção, per ten cen do à es fe ra das ciên ci as so ci a is e hu ma nas. Po -
lí ti cos não pre ci sam ser pro fes so res de His tó ria, e vice-ver sa. 

E que pro fes so res fo ram im por tan tes para você?
– Mu i tos dos que fo ram im por tan tes hoje são meus co le gas. Tive uma

ex ce len te pro fes so ra de Anti gui da de Clás si ca; de na ci o na li da de rus sa, ela era es -
po sa de um exi la do por tu guês.  Bor ges Co e lho le ci o na va His tó ria Me di e val. Mas
aque le com quem mais con vi vi tal vez te nha sido Bar ra das de Car va lho. Não tan -
to pela sua obra his to ri o grá fi ca – mais re fe ren te à ex pan são – e sim por sua for ça
in te lec tu al. Ía mos ao Ba ir ro Alto, de Lis boa, jan tar com ele, que gos ta va mu i to
do con ta to pes so al co nos co. Fre quen te men te nos re u nía mos em uma ter tú lia ao
seu redor.

Na USP, Bar ra das de Car va lho man ti nha-se como uma re fe rên cia; ami go do Sér gio
Bu ar que de Ho lan da, ele foi o ori en ta dor de tese de dou to ra do do Bo ris Fa us to.
O mar xis mo ti nha mu i to peso na uni ver si da de bra si le i ra, uma tra di ção for te,
par ti cu lar men te na USP. Exis tia um gru po que se re u nia para ler O Ca pi tal...

– Ou tro gran de pro fes sor, qua se da mi nha ida de, foi José Ma no el So -
bral,22 que in gres sa ra na car re i ra mais cedo; por es tar na po lí ti ca, de mo rei um
bo ca di nho até sair do se cun dá rio. Atu al men te, So bral é um dos pes qui sa do res
do ICS - Insti tu to de Ciên ci as So ci a is.
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Essa so ci a bi li da de in te lec tu al tão in ten sa pro du zia al gu ma dis cus são acer ca da
his to ri o gra fia bra si le i ra? 

– Cu ri o sa men te, com o 25 de Abril fe cha-se a ca de i ra de His tó ria do Bra -
sil. Se bem me lem bro, es ta va a car go de Ve rís si mo Ser rão;23 ele foi sa ne a do...
Du ran te o meu pe río do na fa cul da de, não ha via ne nhum es tu do for mal de His -
tó ria do Brasil, nem da América Latina.

 E que con tor no tem o ICS na épo ca da sua trans fe rên cia para lá?
– O ICS era con si de ra do a ins ti tu i ção de pes qui sas mais avan ça da do

país. Ti nha mais re cur sos e fun ci o na va à base da me ri to cra cia, uma ino va ção que 
par tiu do Mi nis té rio da Ciên cia e Tec no lo gia e sig ni fi cou uma re vo lu ção si len ci -
o sa na pes qui sa his tó ri ca em Por tu gal. O cli en te lis mo foi pos to de lado, deu-se
mais a voz à com pe tên cia. Hoje em dia, esse Mi nis té rio está vin cu la do às uni ver -
si da des, e atua atra vés da Fun da ção para a Ciên cia e a Tec no lo gia, cujo pri me i ro
di re tor foi Ma ri a no Gago. O nú me ro de bolsas para os cursos de História
cresceu, assim como o número de pós-doutorados. 

E con cur sos tam bém, Antó nio? 
– Me nos, de vi do ao peso da aus te ri da de do nos so sis te ma uni ver si tá rio.

O que au men tou tam bém foi o em pre go pre cá rio de pes qui sa do res, pro fes so res... 
Os con tra tos de cin co anos. Mas, sem dú vi da ope rou-se uma trans for ma ção mu i -
to gran de no pa no ra ma da pes qui sa his tó ri ca. Por tan to, mi nha pas sa gem para o
ICS sig ni fi cou uma opor tu ni da de de trabalho em bases mais interdisciplinares.

Na Fa cul da de de Le tras, so men te gra ças aos es tu dos de his tó ria e li te ra -
tu ra, os alu nos mais cri a ti vos con se gui am abrir no vos ho ri zon tes. Eu fiz tra ba -
lhos, em so ci o lo gia da arte, so bre os mu ra lis tas me xi ca nos e o con te ú do so ci al da
sua arte. Uma es co lha que de cor reu, evi den te men te, da mi nha for ma ção mar xis -
ta. Já as di ta du ras bra si le i ras sur gi am ao es tu dar mos o mo vi men to ope rá rio, o
que era con se quên cia do re tor no ao tema, não à re gião ge o grá fi ca. E o con ví vio
com o Bar ra das de Car va lho sem pre tra zia à ba i la as sun tos bra si le i ros. Além dis -
so, a es co la dos Anna les tem essa mar ca in ter dis ci pli nar ca rac te rís ti ca das ciên ci -
as so ci a is fran ce sas, da sua re la ção com o Brasil; Lévi-Strauss era parte
obrigatória das cadeiras de Antropologia e História ou História e Literatura... 

Mas que li vros bra si le i ros você lia?
– Bem, na que la épo ca, eu não po de ria ser con si de ra do o pro tó ti po do es -

tu dan te de his tó ria. É im por tan te sa li en tar isso. Nos sa cu ri o si da de ad vi nha da
prá ti ca po lí ti ca, da pro xi mi da de com o Par ti do Co mu nis ta do Bra sil. A ma i or
par te dos li vros bra si le i ros ha vi am sido im por ta dos an tes do 25 de Abril. Jor ge
Ama do será, tal vez, a fon te ori gi nal mais rica do meu co nhe ci men to acer ca da so -
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ci e da de bra si le i ra. Lera tam bém al guns ro man cis tas portugueses, um deles
ambientados no ciclo da borracha... Tudo literatura.

 Nada de his to ri o gra fia ou da área das ciên ci as so ci a is?
– Não. Só me de di quei a es sas le i tu ras mais tar de, prin ci pal men te por in -

fluên cia de Bar ra das de Car va lho, e um pou co por su ges tão de Fer nan do No va -
es,24 co le ga de fa cul da de. Então, li mu i to so bre o Bra sil Co lô nia, o Anti go Re gi -
me, pou ca co i sa, po rém, so bre o Bra sil con tem po râ neo. Só mais tar de, já como
mo ni tor, ter mi na da a li cen ci a tu ra, mas ain da sem le ci o nar, des fru tan do de ma i -
or au to no mia, por tan to, e por in di ca ção de Gino Ger ma ni, ini ci ei es tu dos so bre
o fas cis mo de Var gas e de Pe rón...  

Você já ti nha sa í do da fa cul da de?
– Saí em 1981, es ta va a trans fe rir-me, como as sis ten te es ta giá rio, para o

ISCTE - Insti tu to Uni ver si tá rio de Lis boa. Nes sa épo ca são os so ció lo gos e ci en -
tis tas so ci a is, mais do que os his to ri a do res, que vão se de bru çar so bre os te mas
con tem po râ ne os, e es cre ver a res pe i to. Entre as gran des dis tri bu i do ras des ta -
cam-se a Edi to ra Za har, com uma enor me pro du ção mar xis ta, obras de Le nin,
Grams ci; a Uni ver si da de de Bra sí lia; e a Di fel, cuja co le ção Cor po e alma do Bra sil
eu co me cei a ler mu i to cedo. Con cen tra do em his tó ria po lí ti ca e con tem po râ nea,
fas cis mo, os anos 1930 etc., a úni ca re fe rên cia que en con tro é um tra ba lho de
Hélgio Trindade, publicado no início dos anos 1980, sobre a Ação Integralista
Brasileira. 

Na co le ção Cor po e alma do Bra sil, pu bli cou-se um li vro, Bra sil em pers pec ti va,
obra co or de na da por Car los Gu i lher me Mota, mu i to im por tan te à época. 

– Meus co le gas, de di ca dos ao es tu do do Anti go Re gi me, man ti nham
con ta to di re to com pes qui sa do res no Bra sil; eu, ao con trá rio, co me cei a ler li te ra -
tu ra bra si le i ra nas bi bli o te cas ame ri ca nas. Por que a his tó ria con tem po râ nea do
Bra sil, de Por tu gal e da Argen ti na é, de fato, uma his tó ria com pa ra da. Até os
anos 1970, não há nenhum vínculo particular com Portugal. 

No Bra sil, deu-se o mes mo: a His tó ria con tem po râ nea só vai ser pro du zi da a par tir
da dé ca da de 1970. Antes, não exis te pra ti ca men te nada. Qu an do eu, Ange la,
me for mei na UFF, em 1969, não se pas sa va da Re vo lu ção de 1930. 
Mas, Antó nio, você se re fe riu ao iní cio da mo ni to ria... Por que você escolheu o
Instituto de Lisboa? 

– Con for me re la tei, no fi nal dos anos 1970, hou ve uma ver da de i ra fuga
em mas sa da Fa cul da de de Le tras. Uns es ca pa ram para a Uni ver si da de Nova de
Lis boa, a fim de tra ba lhar com Vic to ri no Ma ga lhães Go di nho...25 Eu fui para o
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De par ta men to de His tó ria do ISCTE, tra ba lhar sob a di re ção de Mi ri am Hal -
pern Pe re i ra,26 cu jos con ta tos com pes qui sa do res bra si le i ros me pro pi ci a ram no -
vos re la ci o na men tos. O am bi en te lá era mais aber to, cos mo po li ta, fa ci li tan do a
in te gra ção de his to ri a do res dou to ra dos em Fran ça, e in flu en ci a dos pela es co la
dos Anna les. 

Você se re fe riu à Uni ver si da de Nova, for ma da por pro fes so res que ha vi am se afas ta do
da Uni ver si da de de Lisboa...

– A Uni ver si da de Nova fa zia par te de um pro gra ma mo der ni za dor do
úl ti mo mi nis tro da Edu ca ção da di ta du ra, Ve i ga Si mão, para apri mo rar a for ma -
ção das eli tes em Por tu gal. Ocor re que a ma i o ria das suas fa cul da des só foi cri a da
após o 25 de Abril. José Ma to so sai do De par ta men to de His tó ria, da Fa cul da de
de Le tras, para a Uni ver si da de Nova. Ou tros se guem o mes mo ca mi nho. E, mais
tar de, mu i tos da mi nha ge ra ção aca bam por en trar tam bém na Uni ver si da de
Nova, como as sis ten tes.

Inclu si ve vin dos do ISCTE e do ICS? 
– O ISCTE é uma es co la de Ciên ci as So ci a is, e o ICS, um cen tro de pes -

qui sas. Ambos ti ve ram o mes mo pai fun da dor, Adé ri to Se das Nu nes,27 ha ven do
mu i ta pro xi mi da de, por tan to. À mi nha che ga da, em bo ra ain da fôs se mos pou -
cos, as mu lhe res cons ti tu íam ma i o ria e es ta vam a se dou to rar em uni ver si da des
fran ce sas. Mi ri am Hal pern Pe re i ra ti nha se dou to ra do na Éco le des Ha u tes Étu -
des.  

 Ha via mu i ta gen te jo vem, sem dú vi da. Bas ta di zer que du ran te bas tan te
tem po não ti ve mos mais do que uma ca te drá ti ca. Além dis so, dado que se tra ta va
de uma es co la em cres ci men to, nos re la ci o ná va mos com ou tros de par ta men tos,
como Sociologia e Antropologia...

Você le ci o na o quê?
– Fui para o ISCTE dar au las de His tó ria Con tem po râ nea Eu ro pe ia. Mi -

nha tese de mes tra do com pu nha-se de uma par te de pes qui sa so bre um mo vi -
men to de ex tre ma di re i ta dos anos 1920, em Por tu gal, e uma dis ser ta ção so bre
metodologia da história oral.

 Mes mo?! Que in te res san te!
– No iní cio dos anos 1980, essa me to do lo gia es ta va em ple no de sen vol vi -

men to na Eu ro pa, tan to que se cri a ra uma Asso ci a ção de His tó ria Oral. Le ci o -
nan do his tó ria con tem po râ nea, pa re ceu-me ex tre ma men te im por tan te uti li zar
fon tes ora is, e eu quis re for çar a mi nha com pe tên cia.

458                            Est. Hist., Rio de Ja neiro, vol. 25, nº 50, p. 447-470, julho-dezembro de 2012.

Angela de Cas tro Gomes e Fran cisco Palomanes Martinho



Você uti li zou fon tes ora is na sua pes qui sa de tese?
– Ape nas como com ple men to. Entre vis tei cer ca de doze an ti gos fas cis -

tas, mi li tan tes de ex tre ma di re i ta. Já os en con trei ido sos e qua se to dos do en tes.
Pos te ri or men te, para a mi nha tese de dou to ra men to so bre o Na ci o nal-Sin di ca -
lis mo28 em Por tu gal nos anos 1930, con se gui lo ca li zar mu i tos de les.

Mas você pu bli cou um tra ba lho an tes da gra du a ção... 
– Pres tes a sair da fa cul da de. Cha ma-se A Ação Esco lar Van guar da, uma

or ga ni za ção de ca rá ter se mi o fi ci al da ju ven tu de fas cis ta. A dis ser ta ção de mes -
tra do ver sou so bre a Liga 28 de Maio, uma or ga ni za ção de ex tre ma di re i ta.

Por que a op ção de es tu dar a di re i ta?
– Bem, a mo ti va ção in te lec tu al ori gi nou-se da mi nha pró pria vi vên cia

du ran te os úl ti mos anos do re gi me di ta to ri al e, a se guir, o pro ces so de tran si ção
por rup tu ra, a re vo lu ção por tu gue sa, a cri se de Esta do etc. Era na tu ral que os
meus in te res ses aca dê mi cos se con cen tras sem no au to ri ta ris mo e na mu dan ça.
Per ten cía mos a um pe que no nú cleo de jo vens mais ve lhos, eu, Fran cis co Bet ten -
court e ou tros, que tí nha mos já de sem pe nha do ati vi da des di ver sas. Por isso que
co me ça mos a pu bli car mais cedo. Qu an do A Ação Esco lar Van guar da foi lan ça da,
eu es ta va cur san do o 5° ano da fa cul da de. 

Con vém tam bém não es que cer que, nes sa al tu ra, en tre o fi nal dos anos
1970 e o iní cio dos anos 1980, nem exis tia o mes tra do. Ha via algo equi va len te,
uma es pé cie de pro va de pro du ção da car re i ra. Em Por tu gal, para o in gres so na
car re i ra uni ver si tá ria, como as sis ten te es ta giá rio, exi gia-se uma li cen ci a tu ra;
com o mes tra do, nos tor ná va mos as sis ten tes; e só gra ças ao dou to ra men to
podíamos ascender ao cargo de professor assistente.

Mas a con clu são da li cen ci a tu ra e esse tra ba lho ti ve ram al gum peso...
– Um peso ra zoá vel. Mais tar de, pro fes so res con ser va do res va le ram-se

dis so para apli car uma es tra té gia pro te ci o nis ta e ne gar a equi va lên cia de gra us
àque les que vi nham, por exem plo, com te ses pro du zi das em uni ver si da des da
Ingla ter ra, ou dos Esta dos Uni dos, ou mes mo com o doc to rat de tro i siè me cycle,
con clu í do na Fran ça. Eles diziam que nos faltavam requisitos...

Enfim, é nes se pe río do mais ini ci al que você se tor na pro fes sor do ISCTE,
para le ci o nar His tó ria Eu ro pe ia do século XX.

– E a his tó ria con tem po râ nea de Por tu gal tam bém. Pri me i ro como as sis -
ten te de Mi ri am Hal pern Pe re i ra, du ran te um ano, e aí, sim, tive que abran ger os
sé cu los XVIII e XIX. Mas mi nhas au las sem pre foram acerca do século XX.
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Na prá ti ca, como era essa pro xi mi da de en tre o ISCTE e o ICS?
– Con vi vi am bem, até que co me ça ram a cres cer, e, en tão, dis tan ci a -

ram-se. O ICS en quan to cen tro de pes qui sa e o ISCTE con ver ti do em uni ver -
si da de, atu al men te uma uni ver si da de na área das Ciên ci as So ci a is. Ha via
muitos pes qui sa do res do ICS que le ci o na vam no ISCTE. Eu mes mo co me cei
dan do au las no ISCTE, an tes de me tor nar pes qui sa dor no ICS. Até cer ta al tu -
ra, exis tiu um con ví vio har mo ni o so. Mas foi jus ta men te a So ci o lo gia, a nos sa
dis ci pli na mãe, que ge rou ten são e aca bou nos se pa ran do. A his tó ria con tem -
po râ nea era bem ace i ta, mas com o pós-25 de Abril ad qui riu uma vi si bi li da de
enor me, e po la ri zou o in te res se de um nú me ro sig ni fi ca ti vo es tu dan tes, que
ocu pou o es pa ço pú bli co, lan çan do-se na luta pela me mó ria da so ci e da de por -
tu gue sa...

A de man da che gou a cri ar dis pu ta de es pa ços?
– Isso. A con quis ta da his tó ria con tem po râ nea foi obra de his to ri a do -

res, so ció lo gos e ci en tis tas po lí ti cos, mas já no iní cio dos anos 1980 eram es tes
úl ti mos que pre do mi na vam com tra ba lhos so bre as ori gens ca tó li cas do sa la za -
ris mo e so bre o cor po ra ti vis mo. Ho mens como Ma nu el Bra ga da Cruz,29 Ma -
nu el de Lu ce na30 e ou tros, que to ma ram a fren te dos his to ri a do res. Eu sou des -
sa ge ra ção que ir rom pe nes se mo men to e for ça os de ba tes so bre a na tu re za do
re gi me, fas cis mo ou não fas cis mo, con tri bu in do de ci si va men te para es tru tu rar 
a área ao lon go dos anos 1980. De iní cio, nos con fron ta mos com ou tras dis ci pli -
nas, in clu si ve com a ciên cia po lí ti ca. Po rém, pro gres si va men te, os so ció lo gos e
os ci en tistas po lí ti cos aban do na ram es tes te mas, que fi ca ram por con ta dos his -
to ri a do res.

No Bra sil, o pro ces so é si mi lar. E como era ser his to ri a dor tra ba lhan do com o tem po
pre sen te no Por tu gal dos anos 1980?

– Sem dú vi da, hou ve al gu ma re sis tên cia da co mu ni da de his to ri o grá fi ca, 
uma vez que a fron te i ra en tre a his tó ria con tem po râ nea e o jor na lis mo his tó ri co é 
re al men te tê nue. Por ou tro lado, a in fluên cia dos Anna les, sem pre mu i to mar -
can te na his to ri o gra fia por tu gue sa, in clu si ve na sua re no va ção após a tran si ção
de mo crá ti ca, re me tia à épo ca me di e val. A his to ri o gra fia con tem po râ nea, por -
tan to, só man ti nha pon tos de re fe rên cia metodológicos com a escola francófona
nos campos da história econômica e social. 

Por isso é que vão se en gen drar dois gran des mo vi men tos. Uma his tó ria
po lí ti ca, que bus ca re fe rên ci as na so ci o lo gia e na ciên cia po lí ti ca, e a cha ma da
nova his tó ria eco nô mi ca, que, aos pou cos, co me ça a apon tar para mo de los mais
quan ti ta ti vos, à re ve lia da his tó ria eco nô mi ca e so ci al de ma triz fran có fo na.
Dá-se que tam bém exis tia aqui lo a que, no Bra sil, se cha ma de de man da so ci al. E
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a mi nha ad mis são, por as sim di zer, ocor re jus ta men te quan do a de man da so ci al
por his tó ria con tem po râ nea se in ten si fi ca. Como con se quên cia, te mos aces so à
im pren sa, re se nhas pu bli ca das nos jornais, mais facilmente do que os colegas
dedicados à história medieval ou à história moderna.

Isso é bom, mas fre quen te men te paga-se um pe dá gio...
– Cla ro. No en tan to, não sei com que se afli gem os bra si le i ros, mas em

Por tu gal, o gran de di le ma do his to ri a dor con tem po râ neo é a ilu são da trans pa -
rên cia, e o seu pior re sul ta do: uma for mi dá vel ace fa lia me to do ló gi ca in ter pre ta -
ti va. Os que se de di cam a outras áreas não correm tanto esse risco. 

Às ve zes, nem se con si de ra va que era his tó ria o que a gen te fa zia. Ago ra, Antó nio,
con te-nos acer ca da sua pós-gra du a ção. 

– O ISCTE, para mim, foi fun da men tal. Enquan to os co le gas es ta vam a 
fa zer dou to ra men tos fora – a ma i or par te em Fran ça –, eu per ma ne ci lon ge da
his to ri o gra fia dos Anna les e pró xi mo de uma di men são mais in ter dis ci pli nar.
De fato, ha via uma pe que na co mu ni da de a pro du zir es tu dos so bre Por tu gal.
Alguns, iro ni ca men te, eram ci en tis tas po lí ti cos que fa zi am es tu dos so bre o
Bra sil. A tran si ção os faz des co brir o meu país. Um dos pri me i ros é Phi lip pe
Schmit ter,31 que pes qui sa va as po lí ti cas dos in te res ses or ga ni za dos bra si le i ros
nos anos 1960 e, an tes mes mo do 25 de Abril, vem atrás do cor po ra ti vis mo por -
tu guês.

Nes sa épo ca ele já se tor na ra um au tor clás si co na área dos es tu dos do cor po ra ti vis mo, 
com o tex to Ain da o sé cu lo do cor po ra ti vis mo, numa alu são ao livro de
Manoilesco.

– Ele é dos pri me i ros a re fle tir so bre a tran si ção por tu gue sa para a de mo -
cra cia. Fo ca do no re gi me au to ri tá rio, apro xi mei-me de Schmit ter e lhe dis se que
co gi ta va fa zer o dou to ra men to no Insti tu to Uni ver si tá rio Eu ro peu, onde ele le ci -
o na va. Tra ta va-se de uma ins ti tu i ção in ter na ci o nal e trans na ci o nal, com es tu -
dan tes ori un dos de to dos os pa í ses do con ti nen te.  Acon te cia o mes mo em algu-
mas universidades da Inglaterra e em uma ou duas da França... 

Enfim, isso me abriu os olhos para uma his tó ria com pa ra da, e co me cei a
pen sar, como te mas de pes qui sa, no au to ri ta ris mo, na tran si ção para a de mo cra -
cia, na exis tên cia da Eu ro pa do Sul, uma re gião tão ca ren te de mu dan ças. Foi
uma opor tu ni da de para de sa ce le rar e ler. Os se mi ná ri os do dou to ra do eram bas -
tan te li vres, e de uma di ver si da de te má ti ca ex tra or di ná ria, ver san do so bre os
mo vi men tos so ci a is fe mi ni nos, no sé cu lo XX, his tó ria das ide i as po lí ti cas e te o -
ria po lí ti ca, mu dan ça social etc. 
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 Schmit ter foi seu ori en ta dor?
– Não. Na que la oca sião, em ple nos anos 1980, ele es ta va na Uni ver si da -

de de Stan ford. Meu ori en ta dor foi um his to ri a dor bri tâ ni co, Stu art Wo olf, au tor 
de tex tos in te res san tís si mos so bre o fas cis mo e o na zis mo. Fre quen tei os se mi ná -
ri os dele. Tam bém tive con ta to com a rica his to ri o gra fia ita li a na, e as sis ti aos de -
ba tes en tre Ren zo De Fe li ce e Ni co la Tran fa glia so bre a na tu re za do fas cis mo.
Esti ve em con fe rên ci as nos Esta dos Uni dos, onde co nhe ci Ro bert Le vi ne e Stan -
ley Pay ne. Sim, eu ain da era um es tu dan te de dou to ra do, po rém numa fa i xa etá -
ria bem mais alta que a mé dia dos meus co le gas. 

Nós es ta mos ten tan do de mar car a tri lha que você se guiu, sem aban do nar a
me to do lo gia da his tó ria oral. Como a his tó ria oral é for te na Itá lia, tam bém,
que ría mos sa ber se ela sus ci ta al gu ma cu ri o si da de em você, nes se período da
pós-graduação?

– Sim. Mas meu in te res se pela his tó ria oral é an te ri or e, cu ri o sa men te,
pro ce de dos ca ta lães, Phi lip pe Jou tard e Mer ce des Vi la no va. O que apren di com
eles data de 1982 ou 1983, an tes da mi nha ida à Flo ren ça. 

Na Itá lia, a his to ri o gra fia que usa a me to do lo gia de his tó ria oral tem uma pro du ção
im por tan te li ga da à me mó ria do fas cis mo. 

– Cla ro! Lu i sa Pas se ri ni: To ri no ope ra ia e fas cis mo é a sua pri me i ra obra.
Não aban do nei, in clu si ve, por que en ten do que a his tó ria é a pro je ção das me to -
do lo gi as das ciên ci as so ci a is a áre as do pas sa do. E, hoje em dia, não mais se pode
re co nhe cer o ma nus cri to como a úni ca fon te de ciên cia his tó ri ca; às ve zes, ela
bro ta de fon tes ex clu si va men te orais, ou exclusivamente escritas, ou orais e
escritas. 

Sua ex pe riên cia em Stan ford foi uma gran de mu dan ça?
– Mu dei-me para Stan ford no ter ce i ro ano do dou to ra men to, e aí, cu ri o -

sa men te, to mei co nhe ci men to da obra de es ta du ni den ses es pe ci a li za dos em
Amé ri ca La ti na, in clu si ve con ta tan do vá ri os de les pes so al men te. Esti ve com
Le vi ne em um co ló quio so bre po pu lis mo e cor po ra ti vis mo que ele or ga ni zou na
Asso ci a ção Ame ri ca na de His tó ria. E é nes ta épo ca que co me ço a ler obras que
tra tam do Esta do Novo bra si le i ro, o re gi me de Var gas, a Ação Inte gra lis ta Bra si -
le i ra etc. Não pen sa va, até en tão, em apro fun dar pes qui sas a res pe i to, mu i to me -
nos em al gum tema bra si le i ro es pe cí fi co. Esta va mais a dis cu tir, com o já men ci -
o na do Hél gio Trin da de, ca tó li cos bra si le i ros im pres si o na dos pelo fas cis mo...
Enfim, an da va à vol ta des se uni ver so dos anos 1930, no Bra sil. Pois não foi nas
bi bli o te cas por tu gue sas, mas nos Esta dos Uni dos, que fui ler a his to ri o gra fia
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bra si le i ra, já em 1987 e 1988. Tar de, tal vez, des co bri seu li vro, Ange la, A in ven ção
do tra ba lhis mo.

Mu i to obri ga da. O li vro teve sua pri me i ra edi ção em 1988, pois foi mi nha tese de
dou to ra do.  Mas, Antó nio, você che gou a man ter con ta to com his to ri a do res
la ti no-ame ri ca nos, argentinos? 

– Não. Eu co nhe cia as obras. Lia a Luso-Bra zi li an Re vi ew, onde vá ri os
his to ri a do res bra si le i ros e bra si li a nis tas pu bli ca vam ar ti gos. E com pa re cia a
con gres sos, du ran te os qua is es ta be le ci re la ções com la ti no-ame ri ca nis tas. Mas
isso já nos anos 1990.

Ter mi na da a pós-gra du a ção você re tor na ao ISCTE?
– Sim. Nes sa oca sião, em vir tu de da te má ti ca dos meus tra ba lhos, es tre i -

tei os vín cu los com ci en tis tas po lí ti cos. Uma das mi nhas re fe rên ci as no es tu do
so bre as di ta du ras era Juan Linz. Essa ten dên cia con so li dou-se quan do ini ci ei
meu es tu do da tran si ção de mo crá ti ca. Se, em Por tu gal, eu re cor ria mais aos his -
to ri a do res, a li te ra tu ra que eu con sul ta va com re la ção a outros países era em geral 
de cientistas políticos. 

Eu, Ange la, tam bém fiz a mi nha pós-gra du a ção em ciên cia po lí ti ca no IUPERJ,
sem de i xar de ser his to ri a do ra; tra ba lha va com a ciên cia po lí ti ca por ser uma for ma de 
fa zer his tó ria po lí ti ca con tem po râ nea. Na que le mo men to, a his to ri o gra fia bra si le i ra
ain da não aco lhia bem os te mas con tem po râ ne os. Até hoje isso não está in te i ra men te
superado, embora tenha melhorado enormemente...

– No to can te ao Bra sil, eu es ta va em con ta to com his to ri a do res da Uni -
ver si da de de Bra sí lia, es pe ci a li za dos em re la ções in ter na ci o na is. Man tí nha mos
um co ló quio em tor no de Ama do Cer vo. To da via, os pri me i ros pro je tos só se
con cre ti za ram na se gun da me ta de dos anos 1990.

O ano de 1988 é o da nos sa Cons ti tu i ção, e na dé ca da de 1990 mul ti pli cam-se os
pro gra mas de pós-gra du a ção. É um pe río do ri quís si mo para a his to ri o gra fia
bra si le i ra. Em pa ra le lo, cres ce o in te res se por Por tu gal. Ocor reu o mes mo no campo
historiográfico português? 

– A par tir da se gun da me ta de dos anos 1980, a his to ri o gra fia por tu gue sa
se vol ta para o Esta do, ten tan do re pen sá-lo, e a pró pria iden ti da de na ci o nal. Há
um ajus te con tas com a ve lha his to ri o gra fia, não ape nas con ser va do ra, mas tra di -
ci o na lis ta. Pa ra le la men te, aque les que já tra ba lha vam com a his tó ria mo der na
des de o iní cio da dé ca da fa zem um gran de es for ço para re pen sar o Esta do por tu -
guês pós-in de pen dên cia do Bra sil e as re la ções luso-bra si le i ras, para além das
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nar ra ti vas clás si cas. Nes se par ti cu lar, des ta cam-se Va len tim Ale xan dre32 e Mi-
riam Hal pern Pe re i ra. Numa ter ce i ra di men são, da qual eu par ti ci po mais, ten -
ta-se ava li ar o im pac to da ade são de Por tu gal à União Eu ro pe ia33 e a des co lo ni za -
ção do Impé rio por tu guês. A re sis tên cia e a des co lo ni za ção tal vez se jam as mar -
cas mais for tes da tran si ção por tu gue sa para a de mo cra cia. Enfim, nos úl ti mos
anos, são es tas três di men sões que têm mol da do a pes qui sa his to ri o grá fi ca em
Portugal.

Esses mo vi men tos pro vo cam al gum au men to do in te res se pela his to ri o gra fia
brasileira? 

– Sem dú vi da. A tran si ção de mo crá ti ca por tu gue sa atrai vá ri os ci en tis -
tas so ci a is, al guns exi la dos bra si le i ros. Além dis so, a cul tu ra po lí ti ca de mas sas, a
par tir dos anos 1970, com des ta que para as no ve las, acar re ta uma gran de mas si fi -
ca ção da cul tu ra mi diá ti ca, em Por tu gal, pro du zin do uma re des co ber ta do Bra sil 
pela so ci e da de por tu gue sa, e da eco no mia bra si le i ra pe las eli tes, em par ti cu lar.
Iro ni ca men te, esse mo vi men to se ini cia pela via da So ci o lo gia e da Antro po lo -
gia. Por que? Por que os Con gres sos Afro-Luso-Bra si le i ros per mi ti am que os
con ta tos se man ti ves sem mesmo antes da transição democrática. Os
historiadores contemporâneos foram os últimos a chegar. 

Con cor da mos. No Bra sil deu-se o mes mo, im pon do aos his to ri a do res, cha ma dos hoje
de his to ri a do res do tem po pre sen te, um du plo de sa fio: cons ti tu ir e cons ti tu ir um lu gar
no campo historiográfico.

– Os his to ri a do res, tan to bra si le i ros como por tu gue ses, que es tu dam o
pe río do co lo ni al, têm mu i to ma i or pro pen são para pes qui sar no Bra sil e em Por -
tu gal. Bas ta con sul tar as es ta tís ti cas da Anpuh para ve ri fi car, por exem plo, a
quan ti da de de his to ri a do res por tu gue ses que tra ba lha com Bra sil Co lô nia. Já no
caso da Anpocs, das ciên ci as so ci a is, acon te ce ou tra co i sa: há um ma i or equi lí -
brio en tre bra si le i ros em Por tu gal e de por tu gue ses no Bra sil. 

Quem es tu da a Co lô nia, no Bra sil, pre ci sa vir a Por tu gal para pes qui sar as fon tes
his tó ri cas.

– Exa to, ao pas so que as fon tes da his tó ria con tem po râ nea bra si le i ra en -
con tram-se no Bra sil. Po rém, o de sa fio da his tó ria com pa ra da é mu i to mais in te -
res san te.

Qual o seu prog nós ti co para este in ter câm bio? 
– Eu ima gi no que será cada vez ma i or. Em par te, re co nhe ça mos, por que

exis te uma li ga ção his tó ri ca en tre os dois pa í ses, e por que o Bra sil está em vias de
se trans for mar em uma po tên cia re gi o nal, que de cer ta ma ne i ra já é. O sis te ma
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uni ver si tá rio e os fun dos de apo io à pes qui sa são ma i o res, no Bra sil, e isso tam -
bém tem mu i ta im por tân cia. Em Por tu gal, nos úl ti mos 15 anos, te mos cres ci do,
mas me nos. Por ou tro lado, o cru za men to das co mu ni da des de ciên ci as so ci a is e
de his tó ria ama du re ceu, tor nou-se mais cos mo po li ta. A ide o lo gia de pe que nez
ou pa ro qui al, que pre do mi na va nas eli tes de ou tro ra, foi su pe ra da. Su pe ra mos,
tam bém, a ide ia de que a so ci e da de bra si le i ra nos de via o re co nhe ci men to acer ca
da gran de im por tân cia de Por tu gal. Os pro fes so res mais ve lhos se agar ra vam a
isso. Ora, o Bra sil con tem po râ neo já pouco tem a ver com as Misericórdias da
Bahia. Ou seja, os historiadores do contemporâneo já não têm nada a ver com
isso! 

Antó nio, como pro fes sor, você nota ma i or in te res se pelo tem po pre sen te por par te dos
jo vens pes qui sa do res por tu gue ses? No Bra sil, são cada vez mais nu me ro sos os es tu dos
so bre o pe río do da di ta du ra ci vil e mi li tar e da transição para a democracia. 

– Em Por tu gal exis te uma gran de ape tên cia pelo tem po pre sen te, con -
quan to a co mu ni da de his to ri o grá fi ca se fixe em te mas mu i to par ti cu la res. Por
exem plo, são pou cos os es tu dos com pa ra ti vos en tre Por tu gal e Espa nha, que fica
bem ao nos so lado. His tó ria com pa ra da é di fí cil de fa zer. Não é fá cil con ven cer
um alu no meu a ir ao Bra sil, pes qui sar fon tes pri má ri as da his tó ria luso-bra si le i -
ra. 

Em ou tras áre as, não há tan ta di fi cul da de em ace i tar essa ide ia. Em que
pesem as mu dan ças ocor ri das, o am bi en te das nos sas fa cul da des é por ve zes mais 
fe cha do do que eu gos ta ria que fos se.  O que se mu dou não foi su fi ci en te. Pode
pa re cer pes si mis mo, mas ima gi no que devo re ce ber mu i to mais es tu dan tes de
dou to ra men to vin dos do Bra sil do que os co le gas bra si le i ros es ta rão re ce ben do
es tu dan tes por tu gue ses do mes mo ní vel. E não apenas pelo fato do seu país ser
muito maior e mais populoso... 

Há aí uma ques tão de es co lha; de tra di ção his to ri o grá fi ca mesmo.
– Exis te uma pro pen são a não sair do lu gar, a pen sar pe que no. Por exem -

plo, ama nhã, vou es tar com uma alu na que ini ci al men te pre ten dia ela bo rar uma
tese so bre imi gra ção, com pa ran do Por tu gal à Espa nha, mas já me está a que rer
es tu dar a imigração em Viseu... 

Tal vez a pes qui sa na Fran ça ou nos Esta dos Uni dos pa re ça mais atra en te aos
es tu dan tes do que no Brasil...

– No que diz res pe i to à his tó ria mo der na, sim, mas quan to à his tó ria
con tem po râ nea, vejo os es tu dan tes ain da fe cha dos, in di fe ren tes aos de sa fi os dos
pro fes so res e às me lho res con di ções das bol sas. Enfim, há ex ce ções. Nos úl ti mos
anos, o ICS vem de sen vol ven do um en si no ao ní vel de dou to ra do. É um dos pou -
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cos sí ti os, em Por tu gal, onde se pode en si nar, ao ní vel da pós-gra du a ção, o que se
está a fa zer ao ní vel da pes qui sa. Em uma uni ver si da de clás si ca, onde há uma
grade curricular a ser cumprida, isso seria bem mais difícil.

Bem, há mu i tos por tu gue ses que es tu dam na Uni ver si da de de São Pa u lo, na
Uni ver si da de Fe de ral do Rio de Ja ne i ro, em bo ra, como você já ob ser vou, qua se to dos
es te jam in te res sa dos em his tó ria mo der na. Não po de mos mi ni mi zar o fato de a
in ter lo cu ção en tre Bra sil e Por tu gal, nas áre as de his tó ria me di e val e mo der na, ter
sido cons tru í da ao lon go de dé ca das. Tra ta-se de fazê-la cres cer e se di ver si fi car.  Nes se 
sen ti do, o CPDOC e o ICS aca bam de as si nar um acor do de co o pe ra ção, que fa ci li ta 
o aces so de es tu dan tes por tu gue ses à nos sa do cu men ta ção no Bra sil, bem como a
vin da de bra si le i ros que que i ram tra ba lhar com te mas con tem po râ ne os em Por tu gal.
De toda a for ma, que ría mos en cer rar agra de cen do, mais uma vez e mu i tís si mo, sua
aten ção e sua entrevista.

Notas

1. A Pri me i ra Re pú bli ca por tu gue sa com -
pre en de o pe río do que vai da Re vo lu ção
Re pu bli ca na de 5 de ou tu bro de 1910 ao
gol pe mi li tar de 28 de maio de 1926.
Pre do mi nan te men te li be ral e an ti cle ri cal,
apro vou em 1911 uma Cons ti tu i ção que
se pa ra va a Igre ja do Esta do e apro va va o
di vór cio, en tre ou tras me di das. Tra ta-se de 
um pe río do de gran de ins ta bi li da de com
mais de 40 go ver nos e di ver sas ten ta ti vas
de gol pe de Esta do. O Par ti do De mo crá -
ti co, ori gi ná rio de uma dis si dên cia do
Par ti do Re pu bli ca no Por tu guês, foi pre -
do mi nan te ao lon go de todo o pe río do.
Fun da do em 1912, teve como ma i or li de -
ran ça o re pu bli ca no his tó ri co Afon so Cos -
ta. Cf. CATROGA, Fer nan do. O re pu bli -
ca nis mo em Por tu gal. (Lis boa: Edi to ri al
No tí ci as, 2000); MAGALHÃES, Jo a quim
Ro me ro de. Vem aí a Re pú bli ca! (Co im bra:
Alme di na, 2009); ROSAS, Fer nan do. Pen - 
sa men to e ac ção po lí ti ca. (Lisboa: Editorial
Notícias, 2004).

2. Gol pe mi li tar que pôs fim à Pri me i ra
Re pú bli ca por tu gue sa e deu ori gem à di ta -
du ra sa la za ris ta. Dois anos após o iní cio da
di ta du ra mi li tar o eco no mis ta e pro fes sor
da Uni ver si da de de Co im bra Antó nio Oli -
ve i ra Sa la zar as su me o car go de mi nis tro
das Fi nan ças. Aos pou cos, à me di da que
con se gue sa ne ar as con tas pú bli cas, li de ra
o pro ces so de tran si ção da di ta du ra mi li tar
para uma di ta du ra ci vil e cor po ra ti va que
tem iní cio em 1932 e re ce be o nome de Es-
ta do Novo. Cf. COSTA PINTO, Antó nio.
O Esta do Novo por tu guês e a vaga au to -
ri tá ria dos anos 1930 do sé cu lo XX. In:
COSTA PINTO, Antó nio & MARTI-
NHO, Fran cis co C. P. (Org.). O cor po ra -
ti vis mo em por tu guês. Esta do, po lí ti ca e so ci e -
da de no sa la za ris mo e no var guis mo. (Rio de
Janeiro: Civilização Brasileira, 2007), p.
17-43.

3. PCP – Par ti do Co mu nis ta Por tu guês.
Fun da do em 1921 a par tir de egres sos do
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mo vi men to anar quis ta con ver ti dos ao co-
munismo.

4. 25 de Abril de 1974: gol pe de Esta do li -
de ra do por ofi ci a is mé di os, so bre tu do ca -
pi tães, das For ças Arma das por tu gue sas,
des gas ta das com o lon go pe río do de 13
anos de guer ra co lo ni al. A Re vo lu ção dos
Cra vos, como é de no mi na do o 25 de Abril,
foi res pon sá vel pela re de mo cra ti za ção por - 
tu gue sa e a con se quen te re for mu la ção par -
ti dá ria, de onde se ori gi na o PS (Par ti do
So ci a lis ta), fun da do no exí lio em 1973. Cf.
LEITÃO, Ni co lau. Esta do Novo, de mo cra -
cia e Eu ro pa (1947-1986) (Lis boa: Impren -
sa de Ciên ci as So ci a is, 2007); LESTON-
BANDEIRA, Cris ti na. Da le gis la ção à le gi -
ti ma ção: o pa pel do Par la men to Por tu guês
(Lis boa: Impren sa de Ciên ci as So ci a is,
2002); REZOLA, Ma ria Iná cia. 25 de
Abril: mi tos de uma re vo lu ção (Lisboa: A Es- 
fera dos Livros, 2007). 

5. Mar ce lo José das Ne ves Alves Ca e ta no
(1906-1980). Advo ga do, ju ris ta e his to ri a -
dor, ocu pou di ver sos car gos no re gi me do
Esta do Novo, en tre eles os mi nis té ri os das
Co ló ni as e da Pre si dên cia. Man te ve-se
afas ta do de qual quer car go do re gi me en tre 
1958 e 1968, quan do foi cha ma do a su ce der 
Sa la zar na che fia do Exe cu ti vo. Seu go ver -
no teve uma fase ini ci al cha ma da de “Pri -
ma ve ra Mar ce lis ta” onde se es pe ra va uma
tran si ção gra du al para a de mo cra cia. Fa -
lha da a “Pri ma ve ra”, res tou o cres ci men to
da opo si ção até ao 25 de Abril de 1974.
Exi lou-se no Bra sil, onde foi pro fes sor da
Uni ver si da de Gama Fi lho e onde veio a
fa le cer. ROSAS, Fer nan do & OLIVEIRA,
Pe dro Ayres de (Orga ni za do res). A tran si -
ção fa lha da: o mar ce lis mo e o fim do Esta do
Novo (Lis boa: Edi to ri al No tí ci as, 2004);
VALENTE, Vas co Pu li do. Mar ce lo Ca e ta -
no: as des ven tu ras da ra zão (Lisboa: Ale-
théa, 2009). 

6. Hum ber to da Sil va Del ga do. Mi li tar
por tu guês, foi adi do mi li tar jun to à em ba i -
xa da por tu gue sa em Was hing ton e mem -
bro do co mi tê de re pre sen tan tes mi li ta res

jun to à Otan (Orga ni za ção do Tra ta do do
Atlân ti co Nor te). A con vi te da opo si ção,
can di da tou-se à pre si dên cia da Re pú bli ca
nas ele i ções de 1958, cuja cam pa nha de
mas sas, com a re a li za ção de co mí ci os por
todo o país, foi ines pe ra da para o re gi me.
As con se quên ci as da cam pa nha do cha -
ma do “ge ne ral sem medo” não tar da ram a
apa re cer, de modo que as re gras ele i to ra is
mu da ram e tor na ram-se mais res tri ti vas
nas ele i ções se guin tes. Atra í do para uma
ci la da or ga ni za da pela Pide (Po lí cia Inter -
na ci o nal de De fe sa do Esta do), a po lí cia
po lí ti ca do Esta do Novo, foi as sas si na do
em Ba da joz, na Espa nha, a 13 de fe ve re i ro
de 1965. DELGADO, Ivã, DELGADO,
Hum ber to da Sil va (1906-1965), ROSAS,
Fer nan do & BRITO, José Ma ria Bran dão
de (Orga ni za do res). Di ci o ná rio de His tó ria
do Esta do Novo. Volume I: A – L (Lisboa:
Círculo de Leitores, 1996), p. 252-254. 

7. Má rio So a res (1924) é fi lho do edu ca dor
e ex-mi nis tro da Pri me i ra Re pú bli ca João
So a res. For ma do em di re i to pela Uni ver -
si da de de Lis boa, tor nou-se uma das prin -
ci pa is re fe rên ci as da opo si ção ci vil ao sa la -
za ris mo. Advo ga do de per se gui dos po lí -
ti cos, foi obri ga do a um exí lio for ça do em
São Tomé. Qu an do da re de mo cra ti za ção
ocu pou os car gos de mi nis tro dos Ne gó -
ci os Estran ge i ros, de pri me i ro-mi nis tro e
de pre si den te da Re pú bli ca. Cf. AVILEZ,
Ma ria João. Má rio So a res: di ta du ra e Re vo -
lu ção (Rio de Janeiro: Record, 1997). 

8. Jor ge Sam pa io (1939). Advo ga do, foi
mi li tan te da opo si ção des de a dé ca da de
1960, quan do foi um dos ex po en tes da cri -
se es tu dan til de 1962. Du ran te o Esta do
Novo no ta bi li zou-se como ad vo ga do de
per se gui dos po lí ti cos. Na re de mo cra ti za -
ção aju dou a fun dar o MES (Mo vi men to
de Esquer da So ci a lis ta). Em 1978 ade riu
ao PS, ocu pan do di ver sos car gos, como o
de de pu ta do à Assem ble ia da Re pú bli ca,
pre si den te da Câ ma ra de Lis boa e pre -
si den te da Re pú bli ca. Cf. Mu seu da Pre -
si dên cia da Re pú bli ca: www.museu.presid 
encia.pt

      Est. Hist., Rio de Ja neiro, vol. 25, nº 50, p. 447-470, julho-dezembro de 2012.                             467

Entrevista com António Costa Pinto



9. So bre a ques tão es tu dan til nos úl ti mos
anos do Esta do Novo, ver: PROENÇA,
Ma ria Cân di da. A Re for ma Edu ca ti va de
Ve i ga Si mão. In: ROSAS, Fer nan do &
OLIVEIRA, Pe dro Ayres de (Co or de na -
ção). A tran si ção fa lha da... op. cit, p.
233-261. 

10. Edi to ra li ga da ao Par ti do Co mu nis ta
Bra si le i ro (PCB).

11. Mo vi men to Po pu lar de Li ber ta ção de
Ango la. Orga ni za ção de ins pi ra ção mar -
xis ta-le ni nis ta, pró-so vié ti ca, que par ti -
ci pou da luta an ti co lo ni al en tre 1961 e
1974. Com o 25 de Abril e a re de mo cra -
ti za ção por tu gue sa o MPLA as su miu o po - 
der em Ango la, ain da que em luta con tra
agru pa men tos apo i a dos pe los Esta dos
Uni dos e Áfri ca do Sul, como a Uni ta
(União Na ci o nal para a Inde pen dên cia To - 
tal de Ango la) e a FNLA (Fren te Na ci o nal
para a Li ber ta ção de Ango la). COSTA
PINTO, Antó nio. O fim do Impé rio por tu -
guês (Lisboa: Livros Horizonte, 2001).

12. Par ti do po lí ti co de ins pi ra ção mar xis -
ta-le ni nis ta pró Chi na e Albâ nia. Dis pu -
ta va ele i ções sob a si gla UDP (União De -
mo crá ti ca Po pu lar). www.udp.pt

13. Dió ge nes Arru da Câ ma ra (1914-1979).
Mi li tan te do Par ti do Co mu nis ta Bra si le i ro 
(PCB), ade re ao Par ti do Co mu nis ta do
Bra sil (PC do B) quan do da cri se sino-
so vié ti ca. ROLLEMBERG, De ni se. Exí -
lio: en tre ra í zes e ra da res (Rio de Ja ne i ro: Re - 
cord, 1999); SALES, Jean Ro dri gues. Da
luta ar ma da ao go ver no Lula: a his tó ria do
Par ti do Co mu nis ta do Bra sil (PC do B), in: 
REIS FILHO, Da ni el Aa rão e FERREI-
RA, Jor ge (Orga ni za do res). As es quer das no
Bra sil. 3: Re vo lu ção e de mo cra cia (1964...)
(Rio de Janeiro: Civilização Brasileira,
2007), p. 163-182. 

14. Antó nio de Oli ve i ra Sa la zar (1889-
1970). Fi lho de uma fa mí lia de pe que nos
pro pri e tá ri os e pro fun da men te ca tó li ca do
con se lho de San ta Com ba Dão, ex-se mi na - 
ris ta, for mou-se em Di re i to pela Uni ver si-

da de de Co im bra e foi mi li tan te des de a
ju ven tu de de or ga ni za ções ca tó li cas, em
par ti cu lar o CADC (Cen tro Aca dê mi co de
De mo cra cia Cris tã). Cha ma do a par ti ci par 
do go ver no da di ta du ra mi li tar em 1928,
logo li de rou um pro ces so de tran si ção para 
uma di ta du ra ci vil de cor te cor po ra ti vo e
con ser va dor. Man te ve-se no car go de pre -
si den te do Con se lho de Mi nis tros do Esta -
do Novo en tre 1932 e 1968, quan do foi
subs ti tu í do por Mar cel lo Ca e ta no de vi do a 
um aci den te no qual ba teu com a ca be ça ao
chão e em con se quên cia fi cou im pos si bi -
li ta do do exer cí cio de qual quer fun ção.
Pou cos dias de po is en trou em es ta do coma
e as sim per ma ne ceu até seu fa le ci men to a
27 de ju lho de 1970. MENESES, Fi li pe
Ri be i ro de. Sa la zar: uma bi o gra fia po lí ti ca
(3ª edição. Lisboa: Dom Quixote, 2009). 

15. O 25 de no vem bro de 1975 sig ni fi ca o
re tor no de Por tu gal à nor ma li da de de mo -
crá ti ca após pou co mais de um ano e meio
de tur bu lên cia re vo lu ci o ná ria e in de fi ni -
ções quan to ao fu tu ro ins ti tu ci o nal do
país. Em res pos ta a uma ten ta ti va de gol pe
dos se to res mais ra di ca li za dos das For ças
Arma das, dá-se um con tra gol pe sob a li de - 
ran ça de cor ren tes ci vis e de mi li ta res mo -
de ra dos. VALENTE, Vas co Pu li do. O “25
de Abril”, in Por tu gal: en sa i os de his tó ria e de 
po lí ti ca (Lisboa: Alethéa, 2009), p. 279-
301. 

16. Jor ge Bor ges de Ma ce do (1921-1996).
His to ri a dor por tu guês, pro fes sor da Fa -
cul da de de Le tras da Uni ver si da de de Lis -
boa, onde foi o di re tor do Cen tro de His tó -
ria en tre 1958 e 1973. Ocu pou tam bém o
car go de di re tor do Arqui vo Na ci o nal da
Tor re do Tom bo en tre 1990 e 1996. Cf.
PEDREIRA, Jor ge. Ma ce do, Jor ge Bor ges
de. In: Di ci o ná rio de His tó ria de Por tu gal
(Co or de na ção de Antó nio Bar re to e Ma ria
Fi lo me na Mónica) (Lisboa: Livraria Fi-
gueirinhas, 1999), p. 405. 

17. Jo a quim Bar ra das de Car va lho (1920-
1980). His to ri a dor por tu guês, pro fes sor
cas sa do da Uni ver si da de de Lis boa, mi -
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li tan te do Par ti do Co mu nis ta Por tu guês,
es te ve exi la do no Bra sil com pas sa por te
fran cês en tre 1964 e 1974. Pro fes sor de
His tó ria Ibé ri ca do De par ta men to de His -
tó ria da USP, foi um dos prin ci pa is in tro -
du to res no Bra sil dos tra ba lhos de Bra u -
del, Feb vre e So boul. Re tor nou a Por tu gal
em se gui da à Re vo lu ção dos Cra vos e re as -
su miu a ca de i ra de pro fes sor da Uni ver -
si da de de Lis boa. Cf. MOTTA, Car los
Gu i lher me. Jo a quim Bar ra das de Car va -
lho. Re vis ta da Estu dos Avan ça dos. São Pau-
lo: USP, 1994, p. 289-295. 

18. Antó nio Bor ges Co e lho (1928). His to -
ri a dor me di e va lis ta por tu guês. Au tor,
en tre ou tras obras, de His tó ria de Por tu gal
(3 vols) (Lis boa: Caminho, 2011). 

19. Nuno Mon te i ro. His to ri a dor por tu -
guês. Au tor, en tre ou tros, de O cre pús cu lo
dos gran des. A casa e o pa tri mô nio da aris -
to cra cia em Por tu gal (1750-1832) (Lis boa,
Impren sa Na ci o nal, Casa da Mo e da, 2003)
e D. José I (Lis boa: Círculo de Leitores,
2006). 

20. Ber nar do Vas con ce los de Sou sa. His to -
ri a dor por tu guês. Au tor, en tre ou tros, de
D. Afon so IV (Lis boa: Cír cu lo de Le i to res,
2005) e Ordens re li gi o sas em Por tu gal: das
ori gens a Tren to (Lis boa: Livros Horizonte,
2006). 

21. Pe dro Ta va res de Alme i da. His to ri a dor 
por tu guês. Au tor, en tre ou tros, de Ele i ções
e ca ci quis mo no Por tu gal oi to cen tis ta (Lis boa: 
Di fel, 1991) e Pers pec ti ves of na ti o nal e E li tes
on Eu ro pe an ci ti zens hip: a south Eu ro pe an
view [co di rec ção de N. Con ti e M. Cotta]
(Londres: Routledge, 2011). 

22. José Ma nu el So bral. His to ri a dor por -
tu guês. Inves ti ga dor do Insti tu to de Ciên -
ci as So ci a is da Uni ver si da de de Lis boa.
Au tor, en tre ou tros, de (1995), Me mó ria e
iden ti da des so ci a is – da dos de um es tu do
de caso num es pa ço ru ral por tu guês, in
Aná li se So ci al, vol. XXX, 2.º-3.º, 1995, e
Na ções e na ci o na lis mo: al gu mas te o ri as
re cen tes so bre a sua gé ne se e per sis tên cia

na Eu ro pa oci den tal e o caso por tu guês, in
Infor geo, 11, dezembro 1996, pp. 13-41.

23. Jo a quim Ve rís si mo Ser rão. His to ri a dor 
por tu guês. Entre 1973 e 1974 foi re i tor da
Uni ver si da de de Lis boa. Cas sa do de suas
fun ções quan do do 25 de Abril, atu ou na
for ma ção de ins ti tu i ções de en si no pri -
va do. Pre si diu a Aca de mia Por tu gue sa de
His tó ria en tre 1975 e 2006. Foi tam bém
só cio cor res pon den te do Insti tu to His -
tó ri co e Ge o grá fi co Bra si le i ro. Cf. SER-
RÃO, Jo a quim Ve rís si mo. Cor res pon dên cia
com Mar ce lo Ca e ta no (1974-1980) (Lisboa:
Bertrand, 1995). 

24. Fer nan do Antô nio No va es (1933).
His to ri a dor bra si le i ro, pro fes sor apo sen -
ta do da USP. Au tor, en tre ou tros, de Por -
tu gal e o Bra sil na cri se do Anti go Sis te ma Co -
lo ni al (São Paulo: Hucitec, 1979). 

25. Vic to ri no Ma ga lhães Go di nho (1918-
1911). His to ri a dor por tu guês. Au tor, en tre 
ou tros, de Estru tu ra da an ti ga so ci e da de por -
tu gue sa (Lis boa: Arcá dia, 1973); Os des co -
bri men tos e a eco no mia mun di al (Lis boa:
Pre sen ça, 1981) e A ex pan são qua tro cen tis ta
por tu gue sa (Lisboa: D. Quixote, 2008).

26. Mi ri am Hal pern Pe re i ra (1938). His to -
ri a do ra por tu gue sa. Au to ra, en tre ou tros,
de Di ver si da de e as si me tri as: Por tu gal nos
sé cu los XIX e XX (Lis boa: Impren sa de
Ciên ci as So ci a is, 2001); O gos to pela his -
tó ria. Per cur sos de His tó ria Con tem po râ nea
(Lis boa: ICS, 2010). Entre 2001 e 2004 foi
diretora do Arquivo Nacional da Torre do
Tombo.

27. Adé ri to Se das Nu nes (1928-1991). So -
ció lo go e ci en tis ta po lí ti co por tu guês, foi
pro fes sor do ISCTE, da Uni ver si da de No-
va de Lis boa e do Insti tu to de Ciên ci as So -
ci a is da Uni ver si da de de Lis boa, onde fun - 
dou a re vis ta Aná li se So ci al. Foi tam bém
mi nis tro da Co or de na ção Cul tu ral e da
Cul tu ra e da Ciên cia du ran te o V Go ver no
Cons ti tu ci o nal (ju lho de 1979 a ja ne i ro de
1980). Cf. MÓNICA, Ma ria Fi lo me na. An- 
to lo gia so ci o ló gi ca de Adé ri to Se das Nu nes
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(Lis boa: ICS, 2000) e NUNES, Adé ri to Se - 
das. A pers pec ti va so ci o cul tu ral do de sen -
vol vi men to eco nô mi co. In: LAINS, Pe dro 
& FERREIRA, Nuno Este vão (Orga ni za -
do res). Por tu gal em aná li se: an to lo gia (Lis-
boa: ICS, 2007), p. 27-49. 

28. COSTA PINTO, Antó nio. Os ca mi sas
azu is. Ide o lo gia, eli tes e mo vi men tos fas -
cis tas em Por tu gal (1914-1945) (Lis boa:
Estam pa, 1994). 

29. Ma nu el Bra ga da Cruz (1946). His to -
ri a dor por tu guês. Pro fes sor da Uni ver -
si da de Ca tó li ca de Lis boa. Au tor, en tre ou - 
tros, de No tas para uma ca rac te ri za ção po -
lí ti ca do Sa la za ris mo. In: LAINS, P. & PE-
REIRA, N. E (Orga ni za do res). Por tu gal em
aná li se: an to lo gia (Lis boa: Impren sa de
Ciên ci as So ci a is, 2007), p. 97-122; Tran si -
ções his tó ri cas e re for mas po lí ti cas em Por tu gal
(Lis boa: Bi zân cio, 1999), e O Esta do Novo e 
a Igre ja Ca tó li ca (Lisboa: Bizâncio, 1998). 

30. Ma nu el de Lu ce na. His to ri a dor e ci en -
tis ta so ci al por tu guês. Au tor, en tre ou tros,
de Fas cis mo, co lo ni a lis mo e re vo lu ção:
uma le i tu ra de Edu ar do Lou ren ço. In:
LAINS, P. & PEREIRA, N. E (Orga ni za -
do res). Por tu gal em aná li se: an to lo gia (Lis -
boa: Impren sa de Ciên ci as So ci a is, 2007),
p. 123-150; Uma le i tu ra ame ri ca na do cor -

po ra ti vis mo por tu guês. In: Aná li se So ci al.
Re vis ta do Insti tu to de Ciên ci as So ci a is da
Uni ver si da de de Lis boa. V: XVII, N° 60,
1981, p. 415-434;  A evo lu ção do sis te ma cor -
po ra ti vo por tu guês. Vo lu me I: O Salaza-
rismo (Lisboa: Perspectivas e realidades,
1976). 

31. Phi lip pe Schmit ter (1936). So ció lo go
nor te-ame ri ca no, pro fes sor do Insti tu to
Uni ver si tá rio Eu ro peu de Flo ren ça, au tor,
en tre ou tros, de Por tu gal: do au to ri ta ris mo à
de mo cra cia (Lis boa: Impren sa de Ciências
Sociais, 1999). 

32. Va len tim Ale xan dre. His to ri a dor por -
tu guês, au tor, en tre ou tros, de O rou bo das
al mas: Sa la zar, a Igre ja e os to ta li ta ris mos
(1930-1939) (Lis boa: Dom Qu i xo te, 2006), 
e O Impé rio Co lo ni al. In: COSTA PINTO, 
A. (Co or de na dor). Por tu gal con tem po râ neo
(Madrid: Sequitur, 2000), p. 39-60.

33. Cf. FIGUEIRA, Antó nio, COSTA
PINTO, Antó nio & SANDE, Pa u lo de
Alme i da (Co or de na ção). A União Eu ro pe ia
re vi si ta da (Lis boa: Impren sa de Ciên ci as
So ci a is, 2003) e COSTA PINTO, Antó nio
& TEIXEIRA, Nuno Se ve ri a no. A Eu ro pa
do Sul e a cons tru ção da União Eu ro pe ia
(Lis boa: Impren sa de Ciên ci as So ci a is,
2005).
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