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Anexo: Lista de entrevistados / Trajetória acadêmico-político
nos anos 80 e 90*

— Bolívar Lamounier: professor universitário, candidato não-eleito
a deputado federal, consultor.

— Carlos Estevam Martins: professor universitário, ocupou vários
cargos executivos no governo do estado de São Paulo.

— Cândido Procópio Ferreira Camargo: professor universitário,
falecido.

— Elza Berquó: professora universitária.
— Fernando Henrique Cardoso: ocupou a presidência da Associa-

ção Internacional de Sociologia, foi senador da República, mi-
nistro da Fazenda e de Relações Exteriores, presidente da Repú-
blica.

— Francisco de Oliveira: professor universitário, militante do PT.
— Francisco Weffort: professor universitário, ex-secretário-geral

do PT, candidato não-eleito a deputado federal, ministro da
Cultura do governo Fernando Henrique Cardoso.

— Juarez Brandão Lopes: professor universitário, assessor do go-
verno de Fernando Henrique Cardoso.

— José A. Giannotti: professor universitário, atual presidente do
Cebrap (dez. 2000).

— José Serra: professor universitário, deputado federal, senador,
ocupou cargos executivos no governo do estado de São Paulo e
no governo federal, atualmente ministro da Saúde.

— Paul Singer: professor universitário, ocupou cargo executivo no
governo do PT da cidade de São Paulo.

— Vilmar Faria: professor universitário, assessor especial da Pre-
sidência, governo Fernando Henrique Cardoso.
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*  Este breve comentário biográfico não pretende fazer jus à rica trajetória
de cada um dos entrevistados; o nosso objetivo é simplesmente indicar as
inter-relações entre vida acadêmica e trajetória política.




