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O INSTITUTO DE CIÊNCIAS SOCIAIS E A 

SOCIOLOGIA NO RIO DE JANEIRO: 

ENTREVISTA COM ALZIRA ALVES DE ABREU

Resumo

A entrevista com Alzira Alves de Abreu faz parte de uma 

iniciativa mais ampla, promovida por S&A, de rememorar 

a história do curso de ciências sociais na Universidade Fe-

deral do Rio de Janeiro, que completou 80 anos em 2019. A 

trajetória de Alzira se entrelaça com momentos significa-

tivos por que passaram as ciências sociais no Rio de Janei-

ro em seus esforços de institucionalização acadêmica e 

consolidação enquanto campo disciplinar, especialmente 

com as atividades investigativas conduzidas no interior do 

Instituto de Ciências Sociais (ICS), centro de pesquisas da 

antiga Universidade do Brasil (atual UFRJ), criado em 1958. 

Nesse sentido, seu depoimento, além de constituir fonte 

importante para o resgate da memória da instituição, for-

nece pistas sugestivas para os estudiosos interessados em 

ampliar a compreensão que se tem da história daquelas 

disciplinas na cidade.
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Abstract

The interview with Alzira Alves de Abreu forms part of a 

broader initiative by S&A to record the history of the social 

sciences course at the Federal University of Rio de Janeiro, 

which completed 80 years in 2019. Alzira’s trajectory is 

interwoven with some of the key moments experienced by 

the social sciences in Rio de Janeiro in their efforts to 

achieve academic institutionalization and consolidation 

as a disciplinary field, especially with the investigative 

activities pursued at the Institute of Social Sciences (ICS), 

a research centre of the former University of Brazil (now 

UFRJ), created in 1958. As well as constituting an important 

source for the recovery of the institution’s memory, her 

testimony provides tantalizing leads for scholars inter-

ested in expanding our understanding of the history of 

these disciplines in the city.
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