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O X Congresso Português de Sociologia aborda uma temática a que os profissionais de sociologia
têm um forte e importante contributo a prestar, devido à pertinência e imperatividade que ela está a
assumir na construção das sociedades contemporâneas e também devido à ação que o sociólogo
desenvolve no espaço público nas mais diversas dimensões enquadrado na defesa de uma democracia
de melhor qualidade.
Por isso, algumas novas práticas relacionadas com a denominada “era da pós verdade” coloca-nos
perante questionamentos que estão mesmo no centro da democracia e nas formas de participação
cidadã, a cada dia reinventadas…
É aqui que o sociólogo tem um conjunto de condições para equacionar e analisar este tipo de
fenómenos sociais e as suas consequências na transversalidade da vida quotidiana, refletindo os
fenómenos singulares que vão acontecendo em termos do viver social contemporâneo – com
participação em projetos, em causas, em transmissão de conhecimentos…
Neste sentido, convidam se os sociólogos que exerçam a sua atividade profissional em contextos
diferenciados, para realizarem um exercício de reflexão sobre as suas práticas profissionais, por forma
a prestar um testemunho sobre o campo e o modo de aplicação do seu saber e as condições em que
exercem a profissão, de forma não só a continuar o debate sobre a profissão e o modo como nas
últimas décadas alargou o seu campo e os seus contextos, mas também a apoiar os jovens e futuros
sociólogos a formar as suas próprias perspetivas sobre caminhos profissionais diversos.
Esta reflexão a desenvolver deve compreender as dinâmicas sociais e perpassa todas as instituições,
como também pode equacionar as experiências profissionais, no âmbito da sociedade portuguesa,
com as suas problemáticas territoriais alargadas e até com as experiências profissionais ao nível
europeu.
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Neste particular, o papel dos sociólogos reveste-se da maior importâncias nos vários contextos de
exercício da profissão em que, isolados ou integrados em equipas multidisciplinares, se espera que
contribuam com os seus saberes específicos para a análise dos constrangimentos e das perspetivas
que afetam os indivíduos, as organizações e os sistemas sociais.
Tal como nos Congressos anteriores, os textos a apresentar devem equacionar as atividades
profissionais dos sociólogos nos mais diversos contextos, nomeadamente empresas públicas e
privadas dos diversos ramos de atividade, empresas de estudos e sondagens, administração pública
central e local, organismos locais da administração central, organizações não governamentais,
universidades, politécnicos e centros de investigação académica e escolas públicas e privadas do
ensino básico ao secundário…
Com isso podem perspectivar-se algumas das questões para o debate, enquadradas na
problemática deste Congresso:
Sobre a representação social dos sociólogos que pode predominar nas organizações onde estes
exercem as suas profissões. Escrutinar as representações que os próprios sociólogos têm sobre o modo
como exercem a profissão. Perceber as competências relevantes para o exercício da profissão nos seus
diversos perfis e contextos de aplicação. Saber os principais valores mobilizados para orientar as
práticas profissionais. Que constrangimentos existem ao exercício da profissão? E que oportunidades?
Refletir sobre os novos desafios profissionais no âmbito da esfera pública e na participação de uma
cidadania de melhor qualidade.
As regras e prazos a considerar para a submissão dos resumos, assim como mais informações sobre
o X Congresso Português de Sociologia, podem ser consultados no site da APS em http://www.aps.pt/
e no site do X Congresso em https://xcongresso-aps.eventqualia.net/pt/pt/.
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