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EDITORIAL
No momento em que assumo a direcção da Revista Sociologia as minhas
primeiras palavras são de sincera homenagem ao seu fundador e director desde
a génese: o Professor António Teixeira Fernandes. Com ele, esta publicação criou
laços na comunidade científica do Porto, em estreita colaboração com o Instituto
de Sociologia, abrindo-se paulatinamente ao país e à internacionalização. Com ele,
ainda, a Sociologia Portuguesa beneficiou de um árduo trabalho de consolidação e
diversificação temáticas. Gostaria, aliás, de manter duas das suas orientações matriciais:
abertura à pluralidade paradigmática das contribuições e um forte compromisso com
a qualidade científica.
De igual modo, uma palavra de agradecimento aos membros do Conselho
Editorial que agora cessam funções: José Madureira Pinto, José Virgílio Borges
Pereira e Loïc Wacquant. Da sua generosa colaboração e conselho, muito ganhou a
Sociologia. Permitam-me, ainda, que reitere a importância do trabalho voluntário em
rede que anima o novo conselho editorial, composto quer por elementos da FLUP
(Carlos Manuel Gonçalves; Maria Isabel Dias e Cristina Parente), quer por colegas de
outras instituições com quem há muito partilhamos desafios, projectos e cumplicidades
(António Firmino da Costa, Anália Torres, Fernando Luís Machado e Luís Baptista).
A Sociologia conta, a partir de agora, com a coordenação e revisão editorial
da Marta Lima, doutoranda em Sociologia e jovem investigadora. Deste entrelaçar
de gerações se vai fazendo a Sociologia e a Sociologia, ganhando em diversidade,
cruzamentos de olhares e interrogações, inovação conceptual, novos campos de estudo
e aperfeiçoamento de estratégias de pesquisa.
De alguma forma, este número é espelho desse compromisso e solidariedade
de gerações, pela panóplia de temas e pela segurança epistemológica com que são
abordados, em franca porosidade com investigadores de uma miríade de instituições
nacionais e estrangeiras.
O Dossier, assente nos novos caminhos da Sociologia da Educação, é devedor de
um primeiro trabalho de coordenação de Maria Manuel Vieira e José Resende, a que
juntei os meus próprios esforços.
Já terão reparado, decerto, na nova capa, de autoria do designer Rui Marques. A sua
elegância minimalista poderá acrescentar uma simpática sobriedade aos conteúdos.
Reitero, finalmente, o convite a todos e todas para que considerem esta Revista
como sua, no respeito permanente pela qualidade e liberdade científicas. A Sociologia
só poderá ganhar com a diversidade de autores, leitores e seus usos.
João Teixeira Lopes
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