Call para a apresentação de comunicações e/ou posters no
X Congresso Português de Sociologia
“Na era da pós-verdade”?
Esfera pública, cidadania e qualidade da democracia no Portugal contemporâneo
Universidade da Beira Interior, 10 a 12 de Julho de 2018

Coordenadores:
João Sedas Nunes (FCSH-UNL)
Daniel Seabra (UFP)
Salomé Marivoet (CIES-IUL)
O desporto, como fenómeno sociopolítico global, tem potencial para reproduzir as
reconfigurações sociais que perpassam as mais variadas dimensões da esfera pública. Enquadrado
na sociedade do conhecimento e da informação, reflete também as transformações que desta
decorrem. O crescente recurso à tecnologia, à Ciência e à especialização tem consequências, não
só na sua prática como atividade de lazer, mas sobretudo na vertente do alto rendimento e da
produção do espetáculo desportivo.
Importa à Sociologia do Desporto compreender e explicar tais consequências. Mas considerar a
reconfiguração do desporto atual implica também uma reflexão sobre os efeitos perversos da
mesma no plano individual, social, cultural, político e ético. A participação associativa e democrática
no desporto e pelo desporto parece hoje não se confinar às vias formais e institucionalizadas que
experimentarão até algum enfraquecimento. O ciberespaço emerge como um dos espaços
alternativos da ação desportiva a que importará prestar atenção; um campo social e de poder onde
se inscreverão as dualidades inerentes à competição desportiva e à hierarquia simbólica que esta
produz. Apesar das transformações sociais que se repercutem no desporto, este mantém-se como
espaço que potencia identificações e emoções, tendo, por isso, a capacidade de gerar inclusões e
exclusões numa lógica que favorecerá, ao mesmo tempo e porventura contraditoriamente, algum
fechamento numa lógica binária e a exaltação e celebração de valores com potencialidade para
congregar a humanidade.
O X Congresso Português de Sociologia constituirá uma oportunidade para a reflexão e debate
acerca destas dinâmicas sociais. A secção de Sociologia do Desporto convida à apresentação de
propostas de comunicação que se possam inserir no âmbito da problemática enunciada, sem que,
no entanto, fique prejudicada a liberdade de apresentação de comunicações sobre temáticas
excêntricas que, apesar disso, venham a ser consideradas pertinentes e merecedoras de incluir o
Programa do Congresso pela secção.
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/.
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