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Processo Bolonha 

 
Ficha de unidade curricular 
 
elaborada para o ano lectivo 2016-2017 
por Pierre Guibentif e Manuela Reis, docentes da UC 
 

Modernidade e Questão Social 
Departamento: Sociologia 
Área: Sociologia 
Activa nos Planos Curriculares:  
Licenciatura em Sociologia, Licenciatura em Ciência Política; Licenciatura em 
serviço social 
Estado:  
Código:  
Nome (pt): Modernidade e Questão Social 
Name (en): Modernity and the Social Question 
Acrónimo: MQS 
Nível:  1 
Tipo: lectivo 
Língua(s) de Ensino: Português  
Regime: Semestral  
Carga Horária: (por semestre) 

Aula Teórica (T):  
Aula Teórico-Prática (TP): 36 
Aula de Laboratório (PL):  
Seminario (S):  
Trabalho de Campo (TC):  
Estágio (E) : 0.0 h/semestre  
Orientação Tutorial (OT): 2 
Outras (O): 110 (estimativa) 

Horas de Contacto (Total): 38 
Trabalho Autónomo: 112 
Horas de Trabalho Total (Horas de Contacto + Trabalho Autónomo): 150 
Créditos ECTS: 6.0  
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Pt En 
Pré-requisitos:  Pre-requisites: 
 
Não se aplica. 
 
 
 
 

Not relevant. 

Objectivos gerais (1000 caracteres):  General Objectives: 

Sensibilizar ao facto de, na modernidade, as 
colectividades humanas se percepcionarem 
(1) como entidades em transformação, devido 
em larga medida a processos que lhes são 
internos; (2) e como entidades que procuram 
dominar – nomeadamente através da ciência 
– estes processos e os seus efeitos, pela 
identificação de “problemas sociais” na 
perspectiva da construção de mecanismos de 
resposta. 
 
Consolidar um conjunto de noções históricas 
cuja assimilação é necessária ao 
entendimento deste facto. 
 
Introduzir um conjunto de autores que deram 
contributos relevantes para a sua análise. 
 
Desenvolver a capacidade de analisar 
debates actuais sobre “problemas sociais”, 
para poder intervir de maneira mais 
pertinentes nestes debates, e estar em 
condição de estabelecer ligações entre estes 
debates e a sua própria prática nos terrenos 
da intervenção ou da investigação. 

To draw the attention of the students on the 
fact that, in the modernity, human collectives 
perceive themselves (1) as entities in 
transformation, a transformation due to a large 
extent to processes that have themselves 
social causes; (2) as entities that try to control 
these processes and their impact – in 
particular by the means of science – by 
identifying “social problems” with a view to the 
construction of responses to them. 
 
To consolidate a set of historical notions which 
assimilation is a condition for the proper 
understanding of this fact. 
 
To introduce several authors who gave a 
relevant contribution to its analysis. 
 
To develop the capacity of analysing current 
debates on “social problems” in order to be in 
position to participate in a more accurate way 
in these debates, and to establish links 
between these debates and ones own 
practice, on the field of social intervention or of 
research. 

Objectivos de aprendizagem (1000 caracteres):  Objectives in terms of Skills: 
Contribuir para o reforço da capacidade de 
leitura crítica de: 
- textos universitários 
- textos de opinião publicados na imprensa 
generalista 
entendendo-se por leitura crítica a 
interpretação do texto à luz de informações 
sobre: 
- as circunstâncias históricas da sua 
redacção, 
- o percurso e a posição do seu autor, 
- os debates sobre a realidade visada pelo 
texto. 
 
O que inclui as capacidades de: 
- ler cuidadosamente o texto e de o interpretar 
da maneira imaginativa; 
- se documentar sobre os aspectos 
contextuais, sabendo apreciar a qualidade da 
informação recolhida; 
- relacionar conhecimentos recolhidos fora do 
texto com o conteúdo do texto. 

To contribute to the skill of critical reading of  
- academic papers; 
- papers published in the media. 
 
“Critical reading” means here to interpret the 
text linking it to: 
- the historical context of its production; 
- the life and social position of the author; 
- the debates on the social reality addressed 
by the text. 
 
This includes the capacity of: 
- carefully reading a text, making an 
imaginative interpretation of it; 
- gathering information on aspects of the 
context, being able to appreciate the quality of 
the information encountered; 
- connecting knowledge acquired in other 
contexts to the content of the text. 
 
The aim of critical reading should be to 
strengthen the capacity in taking part in 
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A leitura crítica deve ter como finalidade 
reforçar a capacidade em tomar posição em 
debates actuais sobre temas sociais, 
melhorando a capacidade de analisar o 
debate em que se vai ser convidado em tomar 
posição, a capacidade de formular 
argumentos, assim como a capacidade de 
relacionar participação em debates e 
intervenção prática. 
 

current debates, improving the capacity to 
analyse the debates where one is challenged 
to take position, the capacity of formulating 
new arguments, and the capacity to relate 
participation in debates with practical action. 
 
 

Programa (1000 caracteres):  Program: 
Parte I 
Introdução geral  
(1 semana) 
 
Parte II 
Apresentação pelo docente de um conjunto de 
autores estrangeiros e nacionais que 
contribuíram para os debates sobre a 
modernidade 
- Kant 
- T. H. Marshall 
- Habermas 
- Foucault 
- Beck 
- Bauman 
- B.S.Santos 
(7 semanas) 
 
Parte III 
Aplicação das noções adquiridas à análise de 
contribuições para o debate da situação social 
actual 
(4 semanas) 

1st Part 
General Introduction 
(1 week) 
 
2nd Part 
Introduction by the professor of some foreign 
and Portuguese authors who did contribute to 
the debates on modernity 
- Kant 
- T. H. Marshall 
- Habermas 
- Foucault 
- Beck 
- Bauman 
- B.S.Santos 
(7 weeks) 
 
3rd Part  
Application of the notions acquired in the 
analysis of contributions to the discussion of 
the current social situation 
(4 weeks) 

Demonstração da coerência dos 
conteúdos programáticos com os 
objectivos da UC (1000 caracteres): 

Demonstração da coerência dos 
conteúdos programáticos com os 
objectivos da UC (Inglês):   

 
Abordando-se textos de épocas e lugares 
diferentes – desde debates académicos 
europeus até debates na comunicação social 
portuguesa actual, procura-se favorecer (1) 
uma releitura distanciada dos debates actuais; 
(2) uma maior atenção para com as 
circunstâncias históricas desses debates; (3) 
uma maior atenção para com grandes temas 
que estruturam estes debates. 

 
Throughout the semester texts are being 
discussed which do belong to different periods 
of time and regions of the world, from 
European academic debates until current 
debates in the Portuguese media. This 
programme is likely to favour (1) a distanced 
re-visitation of current debates; (2) a more 
acute attention paid to the historical context of 
these debates; (3) more attention toward the 
major issues that structure these debates. 

Processo de Avaliação (500 caracteres):  Evaluation Methodology: 
2 trab. de avaliação: 
1º trab: Teste baseado nos textos tratados na 
II parte do programa (50% da nota fina; 
trabalho individuall) 
2º trab: Apresentação na aula da análise de 
um texto que contribua para o debate da 
situação social actual, recentemente 
publicado na comunicação social (50% da 
nota final; trabalho individual ou de grupo) 
social (50% da nota final) 

Two assignments 
Assign.1: Written test based on the texts 
discussed in part II of the programme (50% of 
the final mark; individual) 
Assign.2: Oral presentation of the analysis of a 
recent newspaper article analysing the current 
social situation (50% of the final mark; 
individual ou group assingment) 
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Processo de Ensino-Aprendizagem (500 

caracteres):  
Teaching Methodology: 

Essencialmente treino da leitura crítica de 
textos – de ciências sociais; outros – que 
procura reconstruir as condições da sua 
produção (requer domínio da história 
recente, no qual se insistirá ao longo do 
semestre), as vontades de intervenção que os 
motivam, e a forma como contribuem para a 
construção social da sua época.  
Aproveita-se o mais possível a comparação 
entre textos produzidos em Portugal e textos 
de outra origem, e entre textos de ciências 
sociais e textos de outra natureza. 
 
 

Mainly training in critical reading – both of 
scientific and non scientific texts – in order to 
reconstruct the conditions under which they 
were produced (requires knowledge of 
recent history, which this course also 
attempts to develop), the intentions motivating 
that production, as how these texts did shape 
the social construction of their time. As far as 
possible, taking advantage of the comparison 
between texts produced in and outside 
Portugal, in or outside the domain of social 
sciences. 

Demonstração da coerência das 
metodologias de ensino com os objectivos 
de aprendizagem da UC (3000 caracteres) : 

Demonstração da coerência das 
metodologias de ensino com os objectivos 
de aprendizagem da UC (Inglês) :   

A capacidade de leitura crítica e de 
aproveitamento dos resultados desta é 
desenvolvida progressivamente, (1) pelo 
envolvimento em aulas teórico-práticas  de 
discussão de textos; (2) pelo incentivo para 
uma leitura atenta e intensiva que representa 
a preparação e a realização do teste; (3) pela 
produção, no âmbito do segundo trabalho de 
avaliação, de uma análise de texto completa, 
com balanço final relacionando os resultados 
da leitura com interesses e experiências 
pessoais. 

Ability of critical reading and of taking 
advantage of its outcome is being developed 
progressively, (1) by involving students in the 
discussion of texts as part of theoretical and 
practical classes; (2) by the test, which 
preparation and writing stimulates attentive 
and thourough reading; (3) by the carrying out 
(2nd assignment) of a complete text analysis, 
with a final assessment linking the results of 
that analysis to personal interests and 
experiences. 

Observações:  Observations: 
Tratando-se de uma unidade curricular 
“temática”, que não corresponde a um 
domínio consolidado de produção e 
reprodução de conhecimento em ciências 
sociais (nem ramo reconhecido de formação 
em competências transversais – teóricas / 
metodológicas – nem especialização 
reconhecida), ter-se-á particular atenção em 
fornecer, para além de um acesso aos temas, 
ferramentas úteis para além do âmbito 
temático. Tratar-se-á concretamente de 
competências avançadas (1) no trabalho de 
leitura crítica de textos e (2) de 
problematização face a determinados 
contextos sociais a analisar. Este aspecto 
formativo deverá dar lugar a frequentes 
balanços com os estudantes. 
Mais sobre esta unidade curricular em : 
http://cadeiras.iscte.pt/SDir/SDir_doc_mqs.ht
m  

This is a “thematic” curricular unit, which 
means that it does not correspond to any 
recognized and differentiated domain of 
scientific knowledge production (nor a 
recognized training of general skills – as in 
theory or methods – neither as a recognized 
thematic specialty). Under these conditions, it 
is of particular importance to make sure that 
students acquire not only knowledge, but also 
useful skills. The aim is to develop advanced 
skills (1) in critical reading; (2) in the approach 
of specific social settings in terms of 
“problems”, to be critically (re-)formulated.  
This issue of the development of skills will 
have to be discussed with the students at 
several occasions. 
More on this curricular unit on: 
http://cadeiras.iscte.pt/SDir/SDir_doc_mqs.ht
m  
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Bibliografia: 
Básica (máx.15 títulos [limitação actualmente não mencionada])  (1000 caracteres) 
Ref. internac.: 

BAUMAN, Z., Confiança e Medo na Cidade, 2006 

BECK et al., Modernização reflexiva, 1994/2000 

FOUCAULT, M., « Que es la ilustración ? » 1983/1994 

HABERMAS, J., “A modernidade. Um projecto inacabado?” 1981/1987 

KANT, I., « Resposta à pergunta: O que é o Iluminismo?”, 1784 

LYOTARD, J.-F., A condição pós-moderna, 1979/1989 

MARSHALL, T.H., “Citizenship and Social Class”, 1950 

REEMTSMA, J. P, Trust and Violence: An Essay on a Modern Relationship. 

2008/2012 

Ref. port.: 

CABRAL, M. V., “Desenvolvimento, sociologia do desenvolvimento e 

desenvolvimento da sociologia”, 1993 

FERNANDES, A. T. “A sociologia e a modernidade”, 1993 

HESPANHA, P., CARAPINHEIRO, G. (orgs.), Risco Social e Incerteza. 2000 

PINTO, J. M., “A sociologia e as dinâmicas da modernidade”, 1993 

SANTOS, B. S., “O social e o político na transição pós-moderna”, 1988 

(referências completas: ver bibl. complementar) 

Complementar  (máx. 50 títulos [limitação actualmente não mencionada]) 
 

ARENDT, Anna (1958/2001), A condição humana, Lisboa, Relógio d’Água, 2001 (publ. orig. em 
inglês: 1958).  

BANDEIRA, Mário Leston (1996), Demografia e modernidade : família e transição demográfica 
em Portugal, Lisboa, IN/CM   [ISCTE S.151 BAN*DEM] 

BAUDRILLARD (1992), Jean, L'illusion de la fin : ou la grève des événements, Paris : Galilée 
[S.111 BAU*Ill] 

BAUMAN, Zygmunt (1989), Modernity and the Holocaust, Cambridge, Polity Press. 
[ISCTE S.111 BAU*Mod] 

BAUMAN, Zygmunt (2000), Liquid Modernity, Cambridge, Polity Press. [ISCTE S.143 
BAU*Mod] (Primeiro capítulo, ver plataforma e-learning do ISCTE-IUL) 

BAUMAN, Zygmunt (2006), Confiança e Medo na Cidade, Lisboa, Relógio d'Água (De Zygmunt 
Bauman, ver também o texto breve "Sobre a vocação da sociologia na modernidade 
líquida", publicado pelo boletim da ISA Global Dialogue 2015, núm. 2, pp. 26-32, 
também disponível em português). 

BAUMAN, Zygmunt (2007), "Uncertainty and Other Liquid-Modern Fears", in Jiri Priban (org.), 
Liquid Society and its Law, Aldershot, Ashgate, pp. 17-37 [D.113 Liq] 

BECK, Ulrich (1986/1992), Risk society : towards a new modernity, London : Sage 
Publications, 1992 (ed. orig. em alemão: 1986) [S.143 BEC*Ris]  

BECK, Ulrich,"A reinvenção da política", in BECK, Ulrich, GIDDENS, Anthony, LASH, Scott 
(1994/2000), Modernização reflexiva: Política, tradiçao e estética no mundo moderno, 
Oeiras, Celta, 2000 (publ. orig. em inglês: 1994;  ISCTE S.143 BEC*Mod ; este texto 
condensa argumentos que também se podem encontrar em Ulrich Beck, The 
Reinvention of Politics, Cambridge, Polity Press, 1997).  

BECK, Ulrich (1999), World Risk Society, Cambridge, Polity Press, 1999  [ISCTE S.143 
BEC*Wor] 

BECK, Ulrich and Elisabeth BECK-GERNSHEIM (1990/1995), The normal chaos of love 
Cambridge : Polity Press, 1995 (ed. orig. em alemão: 1990) [S.152 BEC*Nor] 
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BELCHIOR, Ana Maria (org.) (2013), As Constituições Republicanas Portuguesas – Direitos 
fundamentais e representação política, Lisboa, Mundos Sociais [ISCTE   S.192 Con] 

BENJAMIN, Walter (1975), A modernidade e os modernos, Rio de Janeiro, Tempo Brasileiro 
[ISCTE S.131 BEN*Mod] 

BOLTANSKI, Luc, CHIAPELLO, Ève (1999), Le nouvel esprit du capitalisme, Paris, Gallimard. 

BOLTANSKI, Luc (2001), “A moral da Rede? Críticas e justificações nas evoluções recentes do 
capitalismo”, Forum Sociológico núm. 5/6 (II série), pp. 13-36. [na bibl. Do ISCTE, 
secção Revistas, cota 694] 

CABRAL, Manuel Vilaverde (1976), O desenvolvimento do capitalismo em Portugal no século 
XIX, Porto, A Regra do Jogo, 1976 [ISCTE H.133 CAB*Des] 

CABRAL, Manuel Vilaverde (1993), “Desenvolvimento, Sociologia do Desenvolvimento e 
Desenvolvimento da Sociologia”, in: AA.VV., Estruturas sociais e desenvolvimento 
(Actas do II Congresso Português de Sociologia), Vol. 1, Lisboa, Fragmentos, pp. 80-86  
[S.104 Con,1] 

CABRAL, Manuel Vilaverde (1996), “Sociedade e desenvolvimento económico”, in: FERREIRA, 
J.M. Carvalho et al. (orgs.), Entre a economia e a sociologia, Oeiras, Celta, pp. 184-
2007. [S.171 Ent] 

CASTEL, Robert (1995), Les metamorphoses de la question sociale, Paris, Fayard [S.182 
CAS*Met]  

CHEVALIER, Louis (1958/1978), Classes laborieuses et classes dangereuses, Paris, Librairie 
générale française (1a éd. : 1958). 

COSTA, António Firmíno da, VIEGAS, José Manuel Leite (orgs.) (1998), Portugal, que 
modernidade?, Oeiras, Celta [ISCTE S.143 POR] 

FERNANDES, António Teixeira (1993), “A sociologia e a modernidade”, in AA.VV., Estruturas 
sociais e desenvolvimento (Actas do II Congresso Português de Sociologia), Vol. 1, 
Lisboa, Fragmentos, pp. 33-53 [S.104 Con,1]  (disponível aqui) 

FERNANDES, António Teixeira (2006), Monotonia democrática e diluição das regulações sociais, 
Porto, Afrontamento. 

FERREIRA, António Casimiro (2012), Sociedade da Austeridade e Direito do Trabalho de 
Exceção, Porto, Vida Económica. 

FOUCAULT, Michel (1975/1977), Vigiar e Punir,  Petrópolis, Vozes, 1977 (publ. orig. em 
francês : 1975) [ISCTE S.201 FOU*Sur] 

FOUCAULT, Michel (1978 / 2012), "O que é a crítica? (Crítica e Aufklärung)", Imprópria - Política 
e Pensamento Crítico 1, 2012, pp. 57-80 (conferência proferida em 1978).  

FOUCAULT, Michel, (1984 / 1994), « Qu’est-ce que les Lumières ? » (texto elaborado a partir de 
aulas proferidas no Collège de France em 5 de Janeiro de 1983, publicado 
originariamente em inglês em The Foucault Reader (organizado por P. Rabinow), New 
York, Pantheon Books, 1984), in : Dits et écrits, Paris, Gallimard, 1994 [S.101 FOU*Dit], 
vol. IV, texto nº 339, pp. 562-578. Castelhano:  Foucault, "Que és la Ilustración?", 
Actual, No. 28, 1994. 

FRASER, Nancy, HONNETH (2003), Axel, Redistribution and Recognition, Londres, Verso, 2003. 

FREIRE, João (1998), “Empresas e organizações: Mudanças e Modernizações", in: COSTA, 
António Firmíno da, VIEGAS, José manuel Leite (orgs.), Portugal, que modernidade?, 
Oeiras, Celta, 1998, pp. 285-309 

GIDDENS, Anthony (1990/1992), As consequências da modernidade, Oeiras, Celta, 1992 (publ. 
orig. em inglês: 1990) )  [ISCTE S.111 GID*Con] . 

GUIBENTIF, Pierre (2005), “Avaliação e Reflexividade – A Prática da Sociologia na ‘terceira 
modernidade’”, Cidades – Comunidades e Territórios, nº 10, Lisboa, CET – Centro de 
Estudos Territoriais (ISCTE), pp. 94-115. 
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GUIBENTIF, Pierre (2007), “The Liquidity and Solidity of Contemporary Social Reality: the 
Example of Social Inclusion Policies”, in: Přibáň, Jiří (org.), Liquid Society and its Law, 
Aldershot, Ashgate, pp. 173-197. 

HABERMAS, Jürgen (1981/2013), A modernidade, um projecto inacabado? Lisboa, Nova Vega 
 (publ. orig. 1981; existe também uma tradução mais antiga: “A modernidade. um 
projecto inacabado ?”, Crítica. Revista de pensamento contemporâneo, nº 2, Nov. 1987. 

HABERMAS, Jürgen (1985/1990), O discurso filosófico da modernidade, Lisboa, Dom Quixote, 
1990 (publ. orig. em alemão, 1985)  [ISCTE S.112 HAB*Dis] 

HABERMAS, Jürgen (1984/1986), « Une flèche dans le cœur du temps présent », Critique, 1986, 
nº 471-472, pp. 794-799 (publ. orig. em alem.: 1984)  [ISCTE S.193 Mic] 

HESPANHA, Pedro, CARAPINHEIRO, Graça (orgs.) (2002), Risco Social e Incerteza. Pode o 
Estado Social Recuar Mais? (vol. 3 de A Sociedade Portuguesa Perante os Desafios da 
Globalização; dir.: Boaventura de Sousa Santos), Porto, Afrontamento. [S.143 SAN*Soc 
v.3] 

HORKHEIMER, Max,  ADORNO, Theodor W. (1947/1974), La dialectique de la raison, Paris, 
Gallimard, 1974 (publicação original em alemão : 1947)  [ISCTE S.112 HOR*Dia] 

KANT, Immanuel (1784), “Beantwortung der Frage: Was ist Aufklärung?“, in: AA.VV., Was ist 
Aufklärung?, Stuttgart, Reclam, 1974 (publ. orig. : 1784); trad. ingl.: „An Answer to the 
question: What is enlightenment?“, in: ID., Political Writngs, Cambridge, Cambirdge 
University Press, 1991, pp. 54-60 [ISCTE S.191 KAN*Pol]; trad. fr. : „Réponse à la 
question: qu’est-ce que les Lumières ?”, in: ID., Vers la paix perpétuelle. Que signifie 
s’orienter dans la pensée?, Paris, Flammarion (GF)1991, pp. 43-51.- Tradução 
portuguesa, por Artur Morão: "Resposta à pergunta: 'O que é o Iluminismo?'", disponível 
no site "LusoSofia" do Instituto de Filosofia Prática da Universidade da Beira Interior. 
  

LIPOVETSKY, Gilles (1983), L'ère du vide : essais sur l'individualisme contemporain, Paris : 
Gallimard [S.131 LIP*Ere] (trad. port. : A Era do Vazio, Lisboa, Relógio d’Agua, 1989). 

LUHMANN, Niklas (1992/1998), Observations on Modernity, Stanford, Stanford University 
Press,  1998 (publ. orig. em alemão: 1992)  [ISCTE S.111 LUH*Obs] 

LYOTARD, Jean-François (1979/1989), A condição pós-moderna, Lisboa, Gradiva, 1989 (publ. 
orig. em frnacês: 1979)  )  [ISCTE S.112 LYO*Con] 

MARTINS, Carla (2005), Espaço público em Hannah Arendt, Coimbra, Minerva,  

MARTINS, Hermínio (1997/1998), “Risco, incerteza e escatologia – reflexões sobre o 
experimentum mundi em curso”, Episteme – Revista multidisciplinar da Universidade 
Técnica de Lisboa, I, no. 1, 1997/1998, pp. 99-121; Episteme –Revista multidisciplinar 
da Universidade Técnica de Lisboa, I, no. 2, Jan-July 1998, pp. 41-75 

MARSHALL, T. H. (1950/1992), “Citizenship and Social Class”, in MARSHALL, T.H., BOTTOMORE, 
Tom, Citizenship and Social Class, Londres, Pluto Press, 1992 (publ. orig.: 1950). 

Martuccelli, Danilo (1999), Sociologies de la modernité. L’itinéraire du XXe siècle, Paris: 
Gallimard [ISCTE S.111 MAR*Soc] 

MÓNICA, Maria Filomena (1981), Escola e classes sociais : introdução a uma problemática da 
sociologia da educação, Lisboa, Presença [S.135 MON*Esc] 

MÓNICA, Maria Filomena (1982), A formação da classe operária portuguesa : antologia da 
imprensa operária (1850-1934), Lisboa : Fundação Calouste Gulbenkian [H.133 
MON*For 

PATRIARCA, Fátima (1995), A questão social no Salazarismo, Lisboa, 
IN/CM[ISCTE H.133 PAT*Que] 

PINTO, José Madureira (1993), “A sociologia e as dinâmicas da modernidade”, in AA.VV., 
Estruturas sociais e desenvolvimento (Actas do II Congresso Português de Sociologia), 
Vol. 1, Lisboa, Fragmentos, pp. 54-61 [S.104 Con,1]  (disponível aqui) 
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PINTO, José Madureira e Virgílio BORGES (orgs.) (2008), Desigualdades, Desregulação e 
Riscos nas Sociedades Contemporâneas, Porto, Edições Afrontamento [S.191 Des] 

REEMTSMA, Jan Philipp (2008/2012), Trust and Violence: An Essay on a Modern Relationship, 
Princeton, Princeton University Press, 2012 (publ. orig. em alemão: Vertrauen und 
Gewalt. Versuch über eine besondere Konstellation der Moderne. Hamburg, Hamburger 
Edition, 2008).  

REIS, José (org.) (2014). A Economia Política do Retrocesso. Crise, Causas e objectivos. 
Coimbra: Almedina / Centro de Estudos Sociais. 

SANTOS, Boaventura de Sousa (1988), “O social e o Político na Transição Pós-Moderna”, 
Revista de Comunicação e Linguagens núm. 6/7 (núm. temático “Moderno – Pós-
Moderno”).  

SANTOS, Boaventura de Sousa (1985), “Estado e Sociedade na Semiperiferia do Sistema 
Mundial : O caso português”, Análise Social n° 87/88/89, pp. 869 – 901. [na bibl. Do 
ISCTE, secção Revistas, cota 9] 
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