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Os seminários mensais Fazer o Comum nas Socialidades Modernas - Controvérsias, Reconhecimentos e 
Vulnerabilidades em Mundos Plurais são um espaço artesanal de apresentação e discussão de 
working papers elaborados a partir de pesquisas (individuais ou coletivas) em curso, por parte 
de investigadores que se encontram em diferentes momentos das suas carreiras académicas 
ou da sua trajetória de formação pós-graduada. Constituem um fórum privilegiado de debate, 
estimulando quer a produção de pequenos papers quer a sua posterior melhoria (e eventual 
publicação) decorrente da crítica construtiva realizada pelos pares de um mesmo ofício. 
 
Os seminários são dinamizados por um conjunto de investigadores e estudantes de pós-
graduação do CICS.NOVA que desenvolvem pesquisas sociológicas numa perspetiva 
pragmática, em torno de objetos que remetem para cenários turbulentos, controversos e 
dilemáticos numa pluralidade de mundos (educação, saúde, solidariedade, território e 
ambiente, trabalho e emprego). A confeção do comum nas socialidades modernas é a indagação 
central a partir da qual se pretende perscrutar o trabalho político (incerto e contingente) de 
fabricação da vida em sociedade e os envolvimentos de geometria variável que as pessoas 
realizam nos quadros situacionais em que (inter)agem. Com os diversos contributos 
oferecidos pelas pesquisas em curso, procura-se mapear o que nas socialidades humanas gera 
controvérsia, como as pessoas se sentem (mal)tratadas e como se operam processos tensos 
de reconhecimento que conferem à vida em comum uma condição sempre precária.  
 
Estes seminários mensais, animados por este enfoque sociológico pragmático, contam já com 
mais de dez anos de existência. A edição 2015-2016 mantém o mesmo espírito que presidiu 
à sua criação, alargando-se à participação de tod@s @s que se interessem academicamente 
pelas temáticas que mensalmente vão sendo apresentadas. Os Working Papers são 
disponibilizados na página «sociologicus.net» com uma semana de antecedência, para 
salvaguardar uma leitura crítica atempada dos textos.  
 
 

Agenda 2015/2017 
 

Data Autor Título do Working Paper 

12 Dezembro 2015 
(11h-13h) 

Teresa Ramalhal "Desigualdades, poder e violência nas instituições 
do Ensino Superior Público" 

16 Janeiro 2016 
(11h-13h) 

Maria Magalhães “Adultos em transições incertas: a formação como 
condição para a empregabilidade.” 



20 Fevereiro 2016 
(11h-13h) 

João Feijão Construir afetos, reparar desafetos; os desafios do 
trabalho com o outro dentro e fora da sala de aula 

19 Março 2016 
(11h-13h) 

Bruno Dionísio “Do íntimo ao público: a vulnerabilidade 
intervencionada” 

23 Abril 2016 
(11h-13h) 

David Beirante "O corpo, a aproximação sexual e o jogo político 
das obrigações recíprocas em disputa nas escolas" 

21 Maio 2016 
(11h-13h) 

Inês Vicente «Organização do trabalho hospitalar e modos de 
envolvimento na ação no tratamento de doentes 

terminais» 

18 Junho 2016 
(11h-13h) 

Cristina Cotovio “Orientação temporal na emigração de portugueses 
qualificados: das formas e tipologias de aceitação e 

adaptação aos paradoxos da distância social e 
espaço” 

16 Julho 2016 
(11h-13h) 

 António Ricardo “Animação, Animadores e Mercado de Trabalho: 

incertezas e controvérsias” 
24 Setembro 2016 
(11h-13h) 

Daniela Soares "Contrastes na (in) visibilidade pública da condição 
de doente: a questão do reconhecimento no caso da 

Doença de Machado-Joseph" 

22 Outubro 2016 
(11h-13h) 

Beatriz Xavier “A construção de “qualidade de vida” na doença 
crónica.” 

19Novembro 2016 
(11h-13h) 

Pedro Caetano “Melhorar o mundo, a escola e a si próprio: os 
caminhos cruzados das experiências juvenis” 

17Dezembro 2016 
(11h-13h) 

Alexandre Martins “Entre mundos: debates e controvérsias actuais em 
torno do(s) futuro(s) do Estado Social” 

21 Janeiro 2017 
(11h-13h) 

Catarina Delauney "As gramáticas do desacordo : disputas do sentido 
do justo na atribuição de valor aos gâmetas em 

PMA" 

18 Fevereiro 2017 
(11h-13h) 

Paula Cristina 
Carvalho 

 

18 Março 2017 
(11h-13h) 

Luís Gouveia  “Mutações no mandato e licença profissional dos 
professores: controvérsias em torno da reforma do 

Estatuto da Carreira Docente de 2007” 

22 Abril 2017 
(11h-13h) 

Pedro Duarte  "O movimento associativo português: pluralidades 
de envolvimento na acção" 

20 Maio 2017 
(11h-13h) 

Nuno Gomes “Desumanismo nos call-centers em Lisboa”. 

17 Junho 2017 
(11h-13h) 

Luís Pereira “Por detrás do pano": a dimensão da linguagem 
emocional no desenvolvimento do "eu" social” 

 

15 de Julho 2017 
(11h-13h) 

José Manuel 
Resende 

“Fazer o comum nas socialidades modernas: o 
estrangeiro, o estranhamento e a hospitalidade” 

 


