Call para a apresentação de comunicações e/ou posters no
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Universidade de Évora, 14 a 16 de Abril de 2014

Secção Temática Sociologia do Desporto

O VIII Congresso Português de Sociologia realiza-se na Universidade de Évora, entre 14 e 16 de Abril de
2014, subordinado ao tema 40 anos de democracia(s): progressos, contradições e prospectivas.
Tal como nos restantes espaços sociais, a instauração da democracia em Portugal provocou profundas
mudanças no desporto. Com a conquista da liberdade, assistiu-se ao reforço do movimento associativo
desportivo, multiplicando-se o número de clubes e a acção interventiva e reivindicativa da sua
participação activa nas políticas desportivas públicas. O desporto foi consagrado um direito constitucional
do cidadão, os valores de democratização do acesso ao desporto para todos passaram a ser amplamente
difundidos, a oferta e procura desportiva cresceram e diferenciaram-se, os valores de cultura físicodesportiva tornaram-se dominantes e decorrentemente os estilos de vida desportivos socialmente
valorizados.
A abertura de Portugal ao espaço europeu, em particular a adesão à Comunidade Económica Europeia e
mais tarde à União Europeia, constituiu um forte motor para o desenvolvimento do desporto nacional,
quer através dos financiamentos mobilizados, quer pelo desejo de implementação das boas práticas dos
países europeus com índices de participação mais alargados e melhores resultados nos quadros
competitivos. Os investimentos em infra-estruturas desportivas, em atletas e técnicos desportivos, e a
generalização dos valores de cultura físico-desportiva na sociedade em geral, reforçada pela sua
veiculação na instituição escolar, alteraram o panorama do desporto português, maugrado os retrocessos
em curso, decorrentes das políticas públicas de restrição orçamental, certamente a merecer melhor
conhecimento e avaliação dos impactos.
Dada a importância e centralidade alcançada pelo desporto nas sociedades contemporâneas, a sociologia
do desporto constitui um campo de investigação com enormes potencialidades na compreensão dos
processos em curso de mudança e de globalização. Dando expressão ao fenómeno do glocal, o desporto
tornou-se num espaço de enorme alcance simbólico na afirmação das identidades, em particular as
manifestações de nacionalismo e de heroificação dos seus ícones, realidade que não deixa de desafiar os
conceitos tradicionais que distinguem a comunidade da sociedade ou nação. Também o reforço e impacto
da Globalização no e através do desporto trouxe reforçadas e aceleradas mudanças no campo desportivo,
que têm vindo a colocar novos desafios à investigação sociológica, evidenciando a interdisciplinaridade
do fenómeno dada a sua complexidade.
A generalização dos estilos de vida desportivos, a globalização do mercado de profissionais, a
organização do trabalho e as alterações no tecido associativo e das organizações promotoras, os grandes
eventos desportivos, a comercialização da competição, e também as relações com os média a publicidade
e o marketing, com a saúde pública o corpo e as suas apropriações, com a educação de valores de
tolerância e inclusão social no e pelo desporto, e ainda os problemas da justiça desportiva, da corrupção,
da violência e das subculturas de adeptos, são alguns dos temas a exigir a procura de novas problemáticas
de investigação, tendo em vista o aprofundamento do conhecimento da realidade e das tendências que se
perspectivam.
A coordenação da Secção Temática de Sociologia do Desporto convida todos os seus membros e demais
investigadores da área temática a partilharem os seus saberes, abordagens e experiências, com a
apresentação de uma comunicação e/ou poster, na expectativa de que tal como no VII, o VIII Congresso
da APS contemple um alargado espaço de reflexão e debate sobre a realidade desportiva, nesta edição
com particular enfoque nos últimos 40 anos, percursos e perspectivas futuras.
As regras e prazos a considerar para a submissão dos resumos, assim como mais informações sobre o VIII
Congresso Português de Sociologia podem ser consultados no site da APS em http://www.aps.pt/.

