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Enquadramento 

 

A secção Famílias e Cursos de Vida criada em Maio de 2013 pretendeu aliar o 

amplo e consolidado campo da sociologia da família em Portugal a uma perspetiva 

teórica e analítica que, apesar de ter começado recentemente a ser utilizada em 

Portugal, carece ainda de aprofundamento na arena sociológica portuguesa. 

Ambicionou-se, também, com este mesmo vínculo, dar visibilidade aos novos marcos 

que a sociologia da família em Portugal tem alcançado, ao propor teorias e modelos 

explicativos em áreas temáticas diversificadas, superando dessa forma definições 

restritas e simplistas do conceito de família. 

No início da década de 90, em Portugal, a sociologia da família encontrava-se 

ainda numa fase inicial de um esforço de reflexão sistemática. Depois de uma 

primeira geração de estudos pioneiros, com a criação, em 1989, do Grupo de 

Estudos da Família (GREF), no Centro de Estudos e Investigação de Sociologia (CIES) 

do ISCTE, e volvidas duas décadas, a paisagem alterou-se significativamente. A 

prática da investigação sociológica neste domínio junta hoje várias gerações e 

escolas e a sociologia da família assumiu-se como um campo científico autónomo. O 

seu olhar interdisciplinar reforçou-se mobilizando disciplinas como a demografia, 

história social, antropologia, direito, política social e economia. Com o decorrer dos 

anos, e através de abordagens qualitativas, a análise intensiva da vida familiar e das 

suas dinâmicas internas fortaleceu-se. A família foi vista a partir da perspetiva dos 

que nela estão envolvidos e revelou-se um lado seu mais emocional e expressivo, ao 

mesmo tempo que foi possível dar-se conta da sua especificidade e articulação com 

mudanças sociais, económicas, culturais, demográficas e jurídicas. Emergiram 

também os estudos de pendor extensivo, com recolha de dados estatísticos, que 

permitiram retratar a vida familiar e identificar, de forma sistemática, as suas 

principais características e multiplicidades. 
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Com o contributo de profissionais do campo da Sociologia da Família tem-se 

verificado, em Portugal, no decorrer dos últimos anos e acompanhando as 

tendências internacionais, uma diversificação e um aprofundamento progressivo de 

paradigmas teóricos, metodologias e temáticas que resultaram num incremento da 

produção de índole científica - teses, projetos de investigação, artigos, livros. Este 

aprofundamento e expansão refletem-se em áreas tão diversas como: 

- Papéis familiares, formação, funcionamento, dissolução e recomposição de 

relações 

- Namoro e escolha do parceiro / Amor 

- Sexualidade e intimidade 

- Articulação da vida familiar com a vida profissional / divisão do trabalho pago e não 

pago 

- Variação dos padrões familiares e da estrutura familiar 

- Diversidade familiar (famílias monoparentais, unipessoais, reconstituídas, sem 

filhos, homossexuais, etc.) 

- Práticas, valores e identidades familiares 

- Conflito e violência familiar 

- O papel da parentela / Redes e solidariedades familiares- Fertilidade, fecundidade e 

procriação medicamente assistida 

- Infância, o papel dos filhos nas famílias e das crianças na sociedade 

- Consumos, lazeres e sociabilidades 

- Rotinas e rituais familiares 

- Relações intergeracionais e idades da vida: infância, juventude, adultez e velhice 

- Mudança social e estudos geracionais: a família como microcosmos 

- Políticas sociais e políticas de família 

- Globalização, migrações e família 

- Metodologias empregues no estudo da família 

Esta multiplicidade de olhares sobre a família reflete, em parte, as relações 

fortes de interdependência que esta esfera da vida, a familiar, mantém com as 

restantes. A perspectiva do curso de vida, ao ter como fundamento teórico, e muitas 

das vezes como objetivo empírico, esta mesma interdependência, bem como a que 

existe entre os cursos de vida das várias unidades geracionais, é uma aliada 

privilegiada da sociologia da família. A perspetiva do curso de vida é, assim, um 

paradigma teórico e simultaneamente um instrumento metodológico com grande 

protagonismo em muitos países Europeus e Norte Americanos, mas ainda apenas 

emergente em Portugal. Tendo sido inicialmente fruto da demografia histórica (anos 

50), consolidou-se enquanto paradigma teórico nas ciências sociais entre os anos 60 

e 80, altura a partir da qual se começaram a desenvolver instrumentos 

metodológicos e estatísticos sofisticados para dar conta da análise das trajetórias 

sociais enquanto movimentos pelo tempo individual, social e histórico. Atualmente, 

esta perspetiva atravessa já as fronteiras disciplinares internas das ciências sociais, 

sendo utilizada e mobilizada pela sociologia, pela psicologia, pela história e pela 

demografia, embora a sociologia lhe tenha dado, pelos instrumentos que usa e/ou 
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objetos de estudo que constrói, um predominante uso. A relação que a perspetiva 

do curso de vida mantém com os estudos sobre a família é, deste modo, muitíssimo 

privilegiada, constituindo-se justamente esta como uma das áreas onde o conceito 

ou teoria do curso de vida é mais utilizado (a sociologia geral, a saúde e a 

gerontologia são outras das áreas onde, recorrentemente, o conceito tem vindo a 

ser empregue). Tanto pelos seus conceitos teóricos, do qual vidas vinculadas é o 

mais ilustrativo, como pelos instrumentos metodológicos que propõe para o estudo 

da família enquanto unidade sincrónica ou diacrónica de análise, o “casamento” 

entre a família e o curso de vida antecipa-se próspero e duradouro. 

Esta secção pretende estimular estas novas fronteiras da sociologia da família 

em Portugal, ao mesmo tempo que pretende suscitar um debate mais atual e ativo 

sobre os métodos capazes de dar conta destas mesmas realidades e temporalidades. 
 
 

Objectivos gerais  

 

1. Espaço de divulgação, informação e debate 

Pretende-se que a secção de Famílias e Curso de Vida seja um espaço aberto e 

inclusivo. Um lugar de debate, reflexão, troca de experiências e saberes, bem como 

um espaço de formação e informação sobre as temáticas centrais e contíguas à 

sociologia da família e do curso de vida, bem como os seus principais eventos e 

atividades nacionais e internacionais.  

 

2. Trabalho de colaboração com outras ST e instituições nacionais   

Pretende-se que esta secção trabalhe em estreita e frequente colaboração e co-

iniciativa de eventos com outras secções temáticas da APS, em particular, mas não 

exclusivamente, com “Sexualidade e Género” e “Populações, gerações e ciclos de 

vida”. Esta dinâmica de colaboração estender-se-á a outras instituições nacionais, 

sejam elas de cariz de investigação ou de associativismo ou ativismo social, no 

sentido de promover iniciativas de divulgação e de debate público. 

 

3. Promoção de eventos e de formação   

Esta secção pretende também promover e divulgar eventos de apresentação de 

resultados (conferências, colóquios, congressos) e de formação nas áreas temáticas 

centrais e contíguas à sociologia da família e do curso de vida, o que deverá ser feito, 

como atrás referido, em colaboração com outras ST e instituições e organizações 

nacionais.  

 

4. Internacionalização do trabalho científico na área  

Pretende-se que os trabalhos desenvolvidos em Portugal na área da sociologia da 

família e do curso de vida sejam divulgados internacionalmente o mais possível, e 

que esta secção da APS possa, simultaneamente, estar o melhor possível colocada 

para se manter informada dos debates e avanços internacionais.  
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Ações a desenvolver 

 

 

- Criação de um espaço virtual no novo vortal da APS onde informação vária possa 

ser divulgada: informação sobre a equipa, informação relevante que chegue dos 

sócios à equipa, divulgação do email da secção, projetos em curso, publicações 

recentes, pedidos de colaboração para estudos, call for papers, cursos de verão, 

workshops, links para páginas de Internet sobre temáticas consideradas 

interessantes, etc. 

 

 

- Estabelecimento de contacto e promoção de diálogo interdisciplinar com as 

secções temáticas contíguas da APS e articulação para a organização conjunta de 

conferências, seminários e colóquios nacionais. 

 

 

- Estabelecimento de contactos com Research Networks e Streams congéneres 

nacionais, europeias e internacionais, com vista a facilitar e promover a 

comparabilidade e interesse do caso português, assim como a antecipar possíveis 

colaborações e troca de experiências entre os associados da APS e os de outras ST 

estrangeiras.  

 

 

- Organização de um encontro nacional em 2015 sobre Famílias e Cursos de Vida.  

 

- Edição de um número temático na área da sociologia da família e curso de vida 

numa revista nacional de sociologia em 2016. O objetivo é o de divulgar as múltiplas 

pesquisas em curso, realizadas por investigadores séniores e júniores, das mais 

diversas pertenças institucionais, com resultados empíricos estimulantes e seguindo 

linhas de orientação conceptual e teórica variada. 

 
 
 

- Organização de um seminário internacional no final do mandato (primeiro 

semestre de 2018).  

 

 

 


