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É na constatação de que Portugal é – continua a ser – um território de territórios que 

encontramos inspiração renovada para apelar à apresentação de comunicações ao IX Congresso 

Português de Sociologia na área temática “Identidades, Valores e Modos de Vida”. Justamente, 

é também no plural que conjugamos estes conceitos-objecto, tão frequentemente usados na 

legitimação das singularidades e permanências, quanto das diversidades e mudanças que a todo 

o momento (en)formam e (re)constroem representações, práticas e políticas n(d)o Portugal 

contemporâneo. 

Apropriados, discutidos e contestados no âmbito das diversas sociologias especializadas e 

secções temáticas, não é raro encontrarmos as identidades, os valores e os modos de vida 

explorados directa ou indirectamente, de forma manifesta ou latente, tanto nos domínios centrais 

da sociologia da educação, do trabalho, da família, da política, da religião ou do lazer, como em 

temas mais transversais como a comunicação, a saúde, a alimentação, o género, a sexualidade, 

as mobilidades, o tempo, o espaço ou a tecnologia. A sua autonomização em área temática 

própria significa não apenas o reconhecimento da centralidade que ocupam na tradição e 

investigação sociológica, como também da afirmação de uma reinvenção constante, à medida 

que os vários domínios e contextos contemporâneos os interpelam, desafiam e inspiram. 

O IX Congresso Português de Sociologia constituir-se-á como uma oportunidade para 

empreender múltiplas viagens sobre Portugal no Mundo como um território de territórios; 

plural, diverso, policromático e também (ainda) desigual. Para o debate que esperamos vivo, 

amplo e actual, sugerimos uma lista (não exaustiva) de pistas de reflexão: (i) Identidades 

herdadas, perdidas e achadas; (ii) Identidades imaginadas, desejadas e contestadas; (iii) Valores 

intemporais, venais e desvalores; (iv) Inversão, transposição e subversão de valores; (v) 

Rotinização, ritualização, efemeridade e liminalidade; (vi) Modos de vida, tradição, memória e 

nostalgia; (vii) Biografias de “escolha”, alternativas e reinvenção de estilos de vida; (viii) 

Tecnosociedade, camuflagens e conformidades; (ix) Velocidades, erosão espaço-tempo e 

(auto)identidades; (x) Narrativas, discursos e identidades. 

Apelamos, deste modo, a sociólogos(as) e cientistas sociais provenientes de áreas afins que se 

juntem a nós para a apresentação e partilha de resultados de investigação concluída ou em 

progresso, contribuindo dessa forma para a discussão das identidades, valores e modos de vida 

que ajudem a uma compreensão simultaneamente profunda e matizada sobre os vários 

territórios de e a partir de Portugal, no quadro das transformações europeias e mundiais.  

As regras e prazos a considerar para a submissão dos resumos, assim como mais informações 

sobre o IX Congresso Português de Sociologia podem ser consultados no site da APS em 

http://www.aps.pt/. 
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