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A realização do VIII Congresso Português de Sociologia sob o mote dos 40 anos de democracia(s), 

progressos, contradições e prospetivas é uma oportunidade para a realização de uma abordagem 

sistemática acerca das mudanças que a sociedade portuguesa tem vindo a viver nos seus diversos 

domínios e setores. A arte, a cultura e a comunicação são áreas privilegiadas para a análise das 

singularidades da mudança à escala nacional, na medida em que remetem para valores, modos e estilos de 

vida e práticas simbólicas onde se fazem sentir de forma vincada, e paradoxalmente subterrânea, alguns 

dos principais ecos de mudança.  

O papel e a importância que a arte, a cultura e a comunicação têm vindo a granjear na sociedade e na 

Sociologia é arauto de uma mudança paradigmática inelutável. Se é certo que, no quadro disciplinar da 

Sociologia, estes foram sempre domínios atravessados por uma forte pluralidade e ambivalência 

conceptual, de que a ambiguidade do conceito de cultura é especialmente reveladora, é certo também que 

as transformações que têm marcado a reconfiguração da esfera cultural (e das culturas) e a redefinição do 

lugar das artes e da comunicação nas sociedades contemporâneas concorrem para tornar este quadro mais 

complexo e desafiante. Complexidade e pluralidade que têm sido acompanhadas pelo aparecimento de 

temáticas, de conteúdos, de metodologias e de práticas profissionais diversas. 

Passados 40 anos sobre a Revolução de Abril, a arte, a cultura e a comunicação sofreram em Portugal, e 

no quadro do mundo ocidental, transformações rápidas e alargadas. Este Congresso é uma oportunidade 

para pensar as (e com as) artes, culturas e comunicações. Assim, neste Call for Papers, e numa época que 

se supõe de mudança próxima, como classifica Tony Judt, propomos um debate aberto a todos os 

sociólogos(as) e cientistas sociais, onde a título indicativo se possam inscrever os seguintes eixos: (i) 

projetos e atores chave da criação artística e cultural, com particular incidência em áreas experimentais e 

inovadoras; (ii) o papel do trabalho em  parceria e em rede na promoção das artes e da cultura; (iii) 

dinâmicas e mobilizações no campo da economia da cultura; (iv) territórios e espacializações artísticas e 

culturais; (v) transformações das procuras artísticas e culturais; (vi) desafios à identidade e à missão dos 

equipamentos e instituições culturais; (vii) novas modalidades de comunicação e transformação das 

relações societais; (viii) desmaterializações culturais, artísticas e sociais marcadas pela sociedade em 

rede; (ix) culturas juvenis contemporâneas; (x) novas mediações e eventos simbólico-culturais; (xi) 

fronteiras e hibridações culturais; (xii) criatividade, mescla artística e reconfigurações socioprofissionais; 

(xiii) novos media e interfaces identitários; herança memória e globalização da comunicação; (xiv) as 

artes e a cultura face ao paradigma da economia criativa. 

Apelando, assim, à participação de todos(as) os sociólogos(as) e cientistas sociais e de todos(as) os 

interessados(as), a Seção Temática “Arte, Cultura e Comunicação” pretende, no quadro deste VIII 

Congresso, desenvolver intercâmbios, diálogos e redes plurais capazes de ativarem um espaço para novas 

abordagens, novos desafios, novas metodologias, reconfigurações de objetos, sistematização de práticas, 

em volta da(s) arte(s), da(s ) cultura(s) e das comunicação(ões).  

 

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/. 
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