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EDITORIAL

O número XXVIII da Sociologia, Revista da Faculdade de Letras da 

Universidade do Porto compõe-se de um leque de textos que oscilam entre um registo 

mais de natureza teórica e um outro em que subsiste um entrosamento entre teoria e 

empiria. Ambos os registos são importantes para uma permanente renovação do campo 

analítico da Sociologia, mormente da que se produz entre nós.  

As relações entre os desempenhos de cargos políticos e os de cargos 

administrativos constituem o tema central do artigo de João Bilhim. Alicerçado numa 

análise da situação portuguesa, no período recente, o autor regista e problematiza, num 

plano sociológico, o tema que tem sido notoriamente objeto de discussão e de 

controvérsias em particular no campo político. 

O texto de Ricardo Noronha propõe uma leitura das relações entre classe, valor 

e conflito social, tendo por base as teses de Mário Tronti, filósofo e político italiano. 

Mais especificamente apresenta-se uma proposta de análise que assenta numa releitura 

que o autor faz de dois momentos históricos do movimento operário, a revolução de 

1848, em França, e a Comuna de Paris passados vinte e três anos.   

Ainda no plano das lutas sociais, mas num momento histórico bastante recente 

da sociedade portuguesa, José Soeiro lança um olhar sobre as mobilizações da Geração 

à Rasca e Que se Lixe a Troika!. A par de enunciar as características de tais 

mobilizações, o autor avança com um conjunto de considerações, de natureza hipotética,

que deixam ao leitor um elenco de pistas, que ganham uma maior acuidade se 

atendermos ao contexto e à crise socioeconómica que trespassa, na atualidade, a 

sociedade portuguesa. 

Apontando a insuficiência de algumas das teorias acionadas para a análise das 

famílias, Rosalina Costa envereda por estruturar o seu texto em torno de uma questão –

“quais são, como se caracterizam e que lugar ocupam os rituais familiares na construção 

da família contemporânea?”. Baseando-se numa investigação empírica, conclui da 

importância dos rituais para a construção da família na contemporaneidade. 

Magda Nico apresenta-nos um estudo sobre mobilidade residencial na Área 

Metropolitana de Lisboa, sustentado em dois prismas analíticos. Um primeiro 

relacionado com os traços distintivos dos processos de mudança de casa dos indivíduos,




