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VII CONGRESSO PORTUGUÊS DE SOCIOLOGIA 
Sociedade, Crise e Reconfigurações 

Porto, 20 a 23 de Junho de 2012  
 
 

Secção Sociologia das Emoções [ST11] 

Apelo à apresentação de resumos de comunicações 
 

 

Call for papers Emoções, racionalidades e dinâmicas: incertezas em contexto de crise 

 

A secção temática Sociologia das Emoções (ST11) surge por iniciativa de um conjunto de 

investigadores em ciências sociais, preocupados com a explicação e compreensão da crescente 

complexidade do mundo social e com as múltiplas dimensões que actuam sobre os actores 

sociais e são por este afectadas. Tem como objectivo perceber a forma como as emoções 

influenciam a acção dos actores sociais, como as teias da interacção social são moldadas pelas 

emoções, como o actor social desenvolve ligações e laços com a estrutura social e com os seus 

símbolos e outros elementos culturais e ainda, como estes últimos condicionam a vivência e a 

expressão de emoções.  

 

O VII Congresso da APS, com o tema Sociedade, Crise e Reconfigurações, a decorrer entre 20 

e 23 de Junho no Porto, abre espaço para a discussão do papel das emoções sociais nos 

processos de mudança social, mais especificamente na análise da crise económico-financeira, 

dos movimentos sociais emergentes e da reconfiguração profunda das instituições sociais, sem 

esquecer a forma como os actores sociais experienciam estas transformações e sobre elas agem.  

 

Assim, convidamos à apresentação de resumos sob o tema Emoções, racionalidades e 

dinâmicas: incertezas em contexto de crise, nomeadamente nos seguintes tópicos: 

 

- Normatividade jurídica e social e a imprevisibilidade da acções e relações interpessoais em 

contexto de crise; 

 

- As emoções sociais em observação: como identificar e medir; 
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- Emoções em contextos de violência: exploração das dimensões emocionais associadas a 

fenómenos de violência, nomeadamente de violência de género; 

 

- Crise económica, racionalidades e a emergência de novos estádios emocionais; 

 

- Emoções e novos movimentos sociais: os contributos da sociologia das emoções para a 

explicação dos movimentos sociais emergentes.  

 

 

 

Os resumos (entre 1750 a 2500 caracteres) deverão ser submetidos on line, em 

www.aps.pt, até 18 de Novembro de 2011. 

 

http://www.aps.pt/

