
 
 
 
 
 

APRESENTAÇÃO 

O aparecimento da Licenciatura em Sociologia, no contexto da 
Faculdade de Letras da Universidade do Porto, promoveu as condições 
institucionais favoráveis à produção científica e à docência neste 
domínio do conhecimento. A dinâmica entretanto introduzida no Insti-
tuto de Sociologia, posteriormente formado, com a elaboração de 
linhas de investigação e o desenvolvimento de um espaço em que se 
associam esforços e se exerce o sentido crítico, reforçou aquela orien-
tação, dando origem a estudos que esperamos mereçam ser tornados 
públicos. 

A publicação de uma nova série -— SOCIOLOGIA — da Revista 
da Faculdade de Letras responde, neste quadro académico, a um duplo 
objectivo. 

Seguindo de perto o funcionamento de um Curso Universitário e 
a actividade do Instituto de Sociologia, pretende, antes de mais, dar a 
conhecer os trabalhos que aí são produzidos. Contendo, no entanto, 
um indiscutível valor de incentivo e de resposta à pesquisa promovida 
internamente, não alimenta qualquer vontade de fechamento. Existirá 
a suficiente abertura a outros resultados de investigação, sempre que 
considerados compatíveis com a sua dimensão. 

Deseja estabelecer, por outro lado, o diálogo entre os que, no 
interior da Universidade, promovem o trabalho científico e aqueles 
que, como sociólogos «profissionais», se ocupam de actividades diver-
sificadas na sociedade global, sem esquecer os que, nos demais qua-
dros laborais, necessitam de um conhecimento da realidade social 
portuguesa com o indispensável aprofundamento. Nos mais diversos 
sectores, tem vindo a crescer a necessidade de compreensão das estru-
turas e dos dinamismos da sociedade em processo de mudança. 

É uma Revista especializada, na medida em que veicula traba-
lhos de investigação em Sociologia, mas sem se limitar a um campo 
específico desta ciência. Recolhe estudos tanto de pendor teorizante 
como de pendor empírico, em ambos os casos com uma cuidada 
observação social, no campo das diversas especializações da Sociolo-
gia. Se procura privilegiar alguma orientação, essa será a imaginação 
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sociológica e a consequente inovação teórica e metodológica, face a 
uma realidade em permanente questionamento, ainda que expressas em 
aspectos parcelares e, eventualmente, com desenvolvimentos desiguais. 
As grandes construções são feitas de elementos menores que se arti-
culam em estruturas e formas de outra configuração e alcance. 

De acordo com esta orientação, não se aponta para uma área 
teórico-empírica bem definida e porventura mais esquecida. Poderão 
ocasionalmente surgir números temáticos se, para isso, houver razões 
justificativas, mas, em geral, os artigos serão variados, em correspon-
dência com as preocupações científicas e os campos de trabalho dos 
seus respectivos autores. 

Esta publicação pretende abordar questões sociais de âmbito 
vasto e segundo perspectivas teóricas diversas, de forma a promover o 
cultivo da Sociologia, como conhecimento objectivo da realidade 
social, no âmbito da sociedade portuguesa. 
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