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Territórios Emocionais 

O IX Congresso Português de Sociologia, intitulado Portugal, território de territórios, terá lugar 

de 6 a 8 de Julho de 2016, em Faro, e contará mais uma vez com a Secção Temática da 

Sociologia das Emoções na organização de sessões específicas nesta área. Esta secção, tendo 

marcado presença nos últimos dois Congressos Nacionais da APS, verificou um aumento na 

quantidade e qualidade das comunicações e discussões promovidas. 

Partindo do sucesso das edições anteriores, esperamos que o próximo Congresso seja um espaço 

de discussão do papel das emoções no pensamento e experiências de espaço e sociedade. 

O território não se organiza apenas por princípios racionais. A par de critérios políticos e 

económicos, mais visíveis, surge a discreta influência das emoções, mais difícil de definir, 

observar ou mapear. Neste contexto, impõe-se a compreensão dos elementos emocionais que 

actuam por detrás das topografias da vida quotidiana. Pretende-se então discutir, por um lado, 

como as fronteiras individuais, regionais e nacionais são emocionalmente percepcionadas, bem 

como explorar, por outro, a importância do contexto social nas respostas emocionais. 

A Secção Temática Sociologia das Emoções apela assim a comunicações que explorem a 

multiplicidade de espaços e lugares que produzem e são produzidos por emoções e que 

contribuam para o debate teórico e metodológico desta temática. As comunicações poderão 

incluir aspectos que contribuam tanto para o avanço na teorização social integrando as emoções, 

como para o debate de emoções específicas (natureza e descrição), para os processos e efeitos 

da emoção na vida social, para o mapeamento social de emoções ou para o seu papel nos 

processos de tomada de decisão. Esperam-se propostas de discussão teórica mas também de 

resultados de investigação empírica, ou ainda que discutam abordagens metodológicas ao 

estudo das emoções. 

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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