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O processo de democratização da sociedade portuguesa, iniciado em 1974, está intimamente associado à expansão e 

transformação das estruturas educativas. Por um lado, o acesso universal à educação, segundo princípios de igualdade de 

oportunidades, constituiu um dos principais desígnios do Portugal Democrático. Por outro lado, foram introduzidas 

mudanças nas próprias escolas e currículos, tanto no sentido de uma dignificação dos profissionais da educação, como de 

formação de novas gerações mais participativas, reflexivas e solidárias, preparadas assim para alimentar e aprofundar o 

próprio processo democrático.  

Estes progressos não têm estado isentos de tensões e contradições, agudizadas pela severa crise económica que vivemos e 

pelas influências de diferentes quadros ideológicos. Muitos dos progressos educativos realizados nas últimas décadas 

correm, hoje, o risco de se perderem e serem reavivadas matrizes e práticas de ensino-aprendizagem não ajustadas às 

dinâmicas multiculturais das sociedades atuais. Qual o rumo da educação em Portugal? Torna-se, pois, fundamental que os 

sociólogos que têm vindo a estudar as realidades educativas contribuam com as suas perspetivas, dados e análises, para um 
debate alargado e aprofundado sobre os 40 anos de democracia em Portugal e para a consequente busca de novos caminhos 

e utopias para o momento de impasse em que nos encontramos. 

Convidamos, então, todos aqueles que têm desenvolvido projetos em sociologia da educação e/ou em áreas de interface a 

apresentar o seu trabalho no VII Congresso Português de Sociologia. As propostas de comunicação ou de poster deverão ser 

submetidas até 15 de Setembro, através do espaço criado para o efeito no vortal da APS, e ter uma dimensão máxima de 500 

palavras, indicando claramente o nome do(s) autor(es), o título, o objetivo, a problemática teórica, a metodologia e os 

principais resultados. As propostas deverão ainda indicar qual o tema/mesa em que se propõem participar, podendo a 

organização deslocar a comunicação ou o poster para outra mesa, caso exista um desequilíbrio entre o número de propostas 

para cada uma das mesas. 

Prevê-se que, em cada mesa, se apresentem quatro comunicações de cerca de 10 minutos cada, reservando-se um tempo 

semelhante após cada comunicação para a discussão com a assistência. Opta-se por organizar sessões com comunicações 

curtas e sintéticas, suportadas pela distribuição prévia dos respetivos textos, de forma a privilegiar o debate em torno dos 
trabalhos apresentados. Os posters estarão expostos durante os dias do congresso e indicar-se-á uma sessão específica em 

que estes poderão ser discutidos com os autores. 

As propostas serão avaliadas por um comité científico de peritos nos diferentes temas que compõem esta área (ver temas em 

baixo), organizado pela coordenação da ST1 da APS, segundo os seguintes critérios: 

 resumo: qualidade, clareza, relevância e adequação ao tema do congresso e da mesa a que se propõe; 

 diversidade institucional, geracional e de perspetivas em cada mesa; 

 máximo de uma comunicação/poster individual ou duas comunicações/posters do mesmo orador, desde que, pelo 

menos, uma delas seja coletiva (poderá propor três, mas o comité de avaliação dos resumos escolherá qual/quais 

comunicações são aceites, num máximo de duas). 

Temas/Mesas 

1. As políticas educativas: democratização e/ou modernização capitalista? 
2. As desigualdades: rumo a um sistema de ensino mais justo e integrador? 

3. As escolas e universidades: da gestão democrática à empresarial? 

4. Os professores: movimentos democráticos ou corporativos? 

5. Os estudantes: formação para a cidadania ou para a competitividade? 

6. Educação não-escolar e aprendizagem ao longo da vida: alicerce da democracia ou novo requisito para a inclusão? 

7. O ensino profissional: discriminar ou valorizar a diferença? 

8. A participação da família na escola: parceiros ou intrusos? 

9. O local em educação: escolas mais próximas dos cidadãos? 

10. Novas tecnologias e sociedade da informação: que aprendizagens, mediações e oportunidades? 

11. Abordagens inovadoras da relação entre educação e democracia 

 
As regras e prazos a considerar para a submissão dos resumos, assim como mais informações sobre o VIII Congresso 

Português de Sociologia podem ser consultados no site da APS em http://www.aps.pt/. 
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