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Há quarenta anos, em 25 de abril de 1974, Portugal iniciava o seu período democrático e, com ele, um 
conjunto de processos de mudança social que alterariam decisiva e profundamente a realidade do país em 

todos os seus domínios. 

 

Ao longo destes quarenta anos, as ciências sociais – e, em particular, a sociologia – souberam fazer do 

nosso país um raro laboratório de análise, contribuindo para que hoje conheçamos como nunca os 

processos de mudança verificados e possamos refletir prospectivamente, com sólidas bases teóricas, sobre 

as tendências e desafios do futuro próximo. 

 

Para este dinamismo e permanente capacidade de atualização das ciências sociais em Portugal, muito 

contribuiu o seu genético ecletismo teórico e metodológico. A sociologia que ao longo destes quarenta 

anos tem sido feita no – e sobre – o nosso país tem sabido promover este ecletismo, ao mesmo tempo que 

inova e se especializa. 
 

Nesta área temática, pretende-se refletir sobre as inovações e melhores práticas correntes em todos os 

aspetos da metodologia de pesquisa em ciências sociais e promover o debate interdisciplinar sobre a 

prática da razão sociológica, tendo como objetivo contribuir para aperfeiçoar, do ponto de vista do 

enquadramento teórico e do ponto de vista da prática da investigação, a eficácia, eficiência e rigor dos 

métodos e técnicas de pesquisa nas áreas disciplinares em causa. 

 

Assim, privilegiar-se-ão as propostas de comunicação que se refiram a trabalhos originais desenvolvidos 

no quadro das ciências sociais e que incorporem elementos capazes de contribuir para o respetivo 

desenvolvimento teórico e metodológico, em particular as que incidam: i) na problematização e discussão 

crítica do alcance e limites dos paradigmas que sustentam a lógica da investigação realmente operante nas 
ciências sociais dos nossos dias; ii) na discussão dos desafios e na apresentação de formas inovadoras de 

solucionamento dos problemas teóricos e práticos suscitados pela prática de investigação; iii) na análise – 

empiricamente ilustrada – das virtualidades e limitações das opções metodológicas tomadas, sejam elas 

tributárias de abordagens eminentemente qualitativas, eminentemente quantitativas ou ainda mistas, e 

tendo em conta uma perspetiva (auto-)reflexiva acerca do processo de construção de conhecimento. 

 

Neste VIII Congresso Português de Sociologia, realizado no quadro das comemorações dos quarenta anos 

da democracia no nosso país, incentivar-se-ão também propostas de comunicação que reflitam, numa 

ótica diacrónica, sobre os trilhos evolutivos que a teoria e a metodologia sociológicas percorreram nas 

últimas quatro décadas e sobre os grandes desafios que se lhes colocam volvidos quarenta anos da 

inauguração do nosso período democrático.  

 
 

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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