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Família, género e sexualidade, campos de pesquisa
em rápido crescimento
Anália Torres

“Família, Género e Sexualidade nas sociedades contemporâneas” é uma
publicação que reúne a maior parte dos textos apresentados no âmbito do
Colóquio Internacional com o mesmo título realizado nos dias 21 e 22 de
Novembro de 2002 no ISCTE e promovido pela sessão da APS “Família,
Género e Sexualidade”. Foi possível ultrapassar obstáculos que, por circunstâncias várias, atrasaram esta publicação e concretizá-la agora. Os leitores
dar-se-ão certamente conta que os textos aqui reunidos constituem um documento muito valioso para todos aqueles que investigam ou exercem a sua
actividade profissional nos domínios relacionados com a família, o género ou
a sexualidade.
Reúnem-se neste volume 45 textos que correspondem a intervenções de
convidados e comunicações propostas e aceites ao Colóquio e que se consideraram relevantes para publicação. No Capítulo I, e sob a designação Dinâmicas Familiares, Conjugalidades e Divisão do Trabalho surgem 6 textos de personalidades nacionais e internacionais convidadas que aceitaram o convite.
Sob o tema Família, no Capítulo II, congregaram-se 19 textos, no Capítulo III,
sobre Género 11 e finalmente o tema Sexualidade acrescenta mais 9.
Olhando agora à distância é inevitável considerar o colóquio realizado
como um marco importante nos domínios de investigação a que ele procurou
dar evidência. A sua dimensão constituiu desde logo elemento de relevo –
cerca de 200 participantes, dos quais 12 conferencistas de vários países convidados e cerca de 60 inscritos com comunicação. Ficou demonstrada a apetência dos nossos associados e restantes participantes para o debate científico
nas áreas temáticas propostas. As sessões plenárias foram disso bom exemplo
dado o interesse verificado pelas conferências dos convidados, quer nacionais,
quer estrangeiros, e a intensidade dos debates posteriores que acrescentaram
valor aos resultados científicos. O mesmo se passou nas mesas temáticas,
onde se contou também com a presença de oradores convidados, que através
da moderação dos debates, vieram ainda enriquecer a qualidade das intervenções dos comunicantes.
A ideia de realizar o colóquio surgiu do dinamismo então verificado na
secção Família, Género e Sexualidade da APS, que realizara já um conjunto
de seminários de investigação a nível nacional sobre os temas referidos. De
facto, a família, o género e a sexualidade têm tido crescente visibilidade nos
espaços de discussão em ciências sociais, não só pelo seu interesse intrínseco,
mas igualmente por ser aí que se protagonizam muitas das mudanças sociais
da contemporaneidade. De resto, a criação da secção tinha correspondido ao
interesse em fomentar os olhares cruzados de várias áreas disciplinares e
especialidades, bem como o relacionamento de campos de trabalho/
/investigação em regra algo afastados entre si.
A realização deste colóquio internacional coincidiu também com o primeiro ano de funcionamento do Mestrado Família e Sociedade do Departamento
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de Sociologia do ISCTE. Os seus estudantes puderam beneficiar assim do
contacto directo com muitos dos autores nacionais e estrangeiros cuja obra
constitui referência central nesses domínios científicos. O mestrado vai já na
sua 4.ª edição, continuando assim a responder a uma procura crescente por
parte de licenciados e profissionais das mais variados domínios e confirmando
o interesse e a vitalidade das temáticas que aí se analisam.
Uma palavra final de agradecimento é devida aos autores dos textos que
agora se publicam. Entre outras virtudes elas demonstraram também a da
paciência com a demora de publicação. Temos de agradecer com a certeza de
que os resultados da sua pesquisa vão interessar um conjunto muito alargado
de leitores.
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