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sociedade em que vivemos e que poderão impulsionar programas de

transformação, rumo a um mundo mais rico, plural e justo.
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Animados pela convicção de que a sociologia existe para os
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As entrevistas foram realizadas entre 2008 e 2015 e abarcam o
início da Grande Recessão. Vários anos volvidos de reflexividade,
resistência e coragem recobrem temas centrais à nossa sociedade
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Nos modos de recolha contam-se a entrevista biográfica, o relato
autobiográfico, o filme, a fotografia e o diário de campo. Os dados
foram editados em prosa, em verso e mesmo em guião
cinematográfico.
Aqui, o leitor irá encontrar elementos que não conhecia da vida na
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