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Com alguma intermitência e até contestação relativamente à sua capacidade heurística
na análise e compreensão das dinâmicas intensas de mudança social que, sob diversos
ângulos e escalas de estruturação, atravessam as sociedades modernas contemporâneas,
as «classes sociais» e a perspectiva das desigualdades estruturais, enquanto linha
temática de pesquisa com contributos próprios e significativos, tem tido na sociologia
portuguesa uma presença que justificou a constituição formal de uma secção
permanente no âmbito da APS, em Junho de 2009.
As relações entre esta orientação teórico-conceptual das «classes e desigualdades» e o
desafio de partilha de análises substantivas, que nos propõe o VII Congresso Português
de Sociologia, sob o prisma «Sociedade, Crise e Reconfigurações», dificilmente seriam
mais oportunas e relevantes.
Assumindo um olhar que enfatiza os posicionamentos sociais ou as estruturas que
delimitam duravelmente as condições sociais em que as experiências individuais se
operam e se produzem, mediando a pluralidade de comportamentos, práticas sociais e
orientações valorativas dos agentes sociais, esta área temática, propõe a criação no
Congresso de uma dinâmica de debate, sustentada pela presença, nas diversas mesas, de
comentadores convidados, e orientado na resposta a três questões que nos parecem
cruciais:
1) Na diversidade de padrões e configurações socioculturais e institucionais que
contextualizam a amplitude e os ritmos dos desenvolvimentos em curso, como
se conjugam preferências e orientações individuais, com constrangimentos e
oportunidades estruturais, nomeadamente enquadrados nas condições materiais
específicas a cada território?
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2) Quais os efeitos das mudanças em curso, nas atitudes e normativas culturais que
enquadram as práticas e as orientações nas relações que os agentes sociais
estabelecem nos respectivos contextos sociais de interacção e participação
social?
3) Quais os novos desafios que se colocam na concepção de instrumentos
observacionais e analíticos e procedimentos de operacionalização, seja na
construção de indicadores, seja na definição de tipologias ou utilização de
sistemas classificações?

Requisitos para apresentação das propostas de comunicação
1) As propostas de comunicação devem ser submetidas até ao dia 31 de Dezembro
de 2011;
2) Cada autor pode apresentar ao Congresso até três propostas de comunicação,
seja a título individual ou em co-autoria;
3) Os resumos devem ter uma dimensão entre 1750 a 2500 caracteres sem espaço
e deverão ser inseridos directamente pelos autores na plataforma;
4) A comunicação dos resultados da avaliação será divulgada até ao dia 22 de
Janeiro de 2012.
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