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ÓBITO O cientista Immanuel
Wallerstein, Doutor Honoris
Causa pela Universidade de
Coimbra, faleceu na sexta-feira,
aos 88 anos. «O falecimento
deste destacado cientista social
empobrece-nos a todos, tal
como mais pobres ficam tam-
bém o pensamento livre e a re-
flexão crítica que soube cultivar
ao longo de décadas de vida
académica comprometida
com a cidadania global», afir-
mou Carlos Fortuna, Professor
Catedrático da Faculdade de
Economia da Universidade de
Coimbra, na página desta ins-
tituição no facebook. «Soció-
logo, historiador e cientista po-
lítico, Immanuel Wallerstein
teve uma acção de enorme re-
levo internacional na interpre-
tação do mundo moderno e na
inspiração académica alterna-
tiva que ofereceu com entu-
siasmo a sucessivas gerações
de investigadores de todo o
mundo», de acordo com aquele
docente. 

Nome grado das Ciência So-
ciais, Immanuel Wallerstein es-
teve em Coimbra, em diversas
ocasiões para proferir confe-
rências e dirigir seminários na
Faculdade de Economia e no
Centro de Estudos Sociais,
tendo o mérito do seu trabalho
sido reconhecido com a atri-
buição do Doutoramento Ho-
noris Causa pela UC, em 11 de

Junho de 2006. Foi Presidente
da Associação Internacional de
Sociologia (1994-98) e fundou
e dirigiu ao longo de décadas o
Fernand Braudel Center (Bi-
nghamton, NY). «A instituição
académica da sua vida, um lu-
gar único de muito intensa e
elevada atividade intelectual,
onde fez despontar e desenvol-
veu a escola do “sistema-
mundo”, sempre ao lado de co-
legas como Terence K. Hopkins
e Giovanni Arrighi, também eles
comprometidos na busca de
epistemologias críticas», disse
Carlos Fortuna. «De trato afável,
foi fácil privar com Immanuel
Wallerstein e estabelecer com
ele uma relação amistosa de
anos de profunda camarada-
gem intelectual. Deixar regis-
tada a sua morte é morrer tam-
bém um pouco», concluiu. |
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