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A recém-criada ST “Famílias e Curso de Vida” vem dar uma nova existência à anterior secção “Família e 

Género”. Pretende-se estimular novas fronteiras da sociologia da família, articulando olhares 

diversificados sobre a família e a perspectiva do curso de vida enquanto paradigma teórico e instrumento 
metodológico e fomentar a reflexão e a troca de saberes sobre temáticas centrais e contíguas a estas áreas 

de investigação. 

A diversidade e a dinâmica sempre marcaram de forma estruturante as famílias, mas é sobretudo após e 

devido à transição democrática que a paisagem familiar se altera significativamente. Nesta época de 

modernidade reflexiva as famílias surgem como democráticas, flexíveis, instáveis e os sujeitos 

desempenham papéis mais autónomos e individualizados que correspondem a lógicas mais igualitárias. 

Portugal acompanhou as tendências verificadas na Europa Ocidental e completou, ainda que a 

intensidades e ritmos diferentes, a transição demográfica. As dinâmicas do tecido social e familiar 

assumiram assim novos contornos demográficos como o decréscimo gradual mas acentuado da 

nupcialidade, o aumento das taxas de divorcialidade, do número de uniões de facto e do número 

recasamentos; uma queda acentuada da fecundidade e do aumento dos nascimentos fora do casamento; a 

maior proporção de idosos face aos jovens; o aumento das recomposições familiares, dos grupos 
domésticos de pessoas sós, dos casais sem filhos e de famílias monoparentais. 

A observação destas lógicas de mudança, a par de alterações legislativas – procriação medicamente 

assistida (2006), divórcio (2008), interrupção voluntária da gravidez (2009), licenças parentais (2009), 

casamento de pessoas do mesmo sexo (2010) – levanta importantes questões acerca da transformação de 

valores e práticas ocorridas ao nível familiar e suscita a reflexão sobre tendências e desafios de um futuro 

próximo. A variada paleta metodológica da perspectiva do curso de vida, e o olhar privilegiado que 

estabelece com a família enquanto arena de mudança social, pretende dar resposta a estes novos desafios. 

Neste contexto, e tendo como pano de fundo o tema central do VIII Congresso Português de Sociologia, 

apelamos à apresentação de comunicações e posters que deem conta dos progressos, contradições e 

prospectivas da vida familiar e do curso de vida, contribuindo para um debate alargado e produtivo com 

elementos de reflexão teóricos, metodológicos e/ou empíricos. Para além dos aspectos atrás referidos, 
apela-se à apresentação de comunicações que, tendo como unidade de análise gerações, famílias, casais, 

ou outros membros, se centrem na análise da mudança social através da discussão de estratégias 

metodológicas que assumem a centralidade e importância da temporalidade (e.g. histórias de vida, 

histórias de família, estudos de follow-up, event history analysis, análise de sequências, etc.) e de 

processos como o de de-estandardização, institucionalização, pluralização ou diferenciação do curso de 

vida.  

A equipa proponente da secção Família e Curso de Vida, da APS, convida todos os interessados a 

enviarem para submissão online resumos das comunicações e/ou posters que pretendam apresentar ao 

Congresso. Algumas comunicações serão enquadradas em sessões conjuntas com a Secção Temática 

“Sexualidade e Género”. 

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/. 
 

Secção Temática Famílias e Curso de Vida 

 

Proponentes: 

Magda Nico [CIES - Instituto Universitário de Lisboa] 

Cláudia Casimiro [CIES - Instituto Universitário de Lisboa / ISCSP – UTL] 

Vanessa Cunha [ICS – Instituto de Ciências Sociais da Universidade de Lisboa] 

Verónica Policarpo [ CIES - Instituto Universitário de Lisboa ] 

Rosalina Costa [Universidade de Évora] 

José de São José [Universidade do Algarve] 

http://www.aps.pt/

