
 

 

 

 

Call para a apresentação de comunicações e/ou posters no  

VIII Congresso Português de Sociologia 

Universidade de Évora, 14 a 16 de Abril de 2014 

 

 
 

Atenas, Tunes, Cairo, Istambul, Madrid, Dhaka, S. Paulo, Lisboa… as lutas são as mais diversas: contra a 

crise económica, o empobrecimento e o desemprego em massa; contra as ditaduras árabes; em defesa do 

ambiente, da democracia, da liberdade e dos valores republicanos; contra um capitalismo que consome e 

destrói vidas de mulheres; contra as desigualdades sociais, a corrupção, os investimentos em grandes 

eventos desportivos e a degradação dos serviços públicos. Se muitas destas lutas têm dimensão nacional, 

plurinacional e até global, o local não desaparece. Continua presente, não apenas como lugar geográfico 
em que as lutas se travam, mas também enquanto território onde grupos de cidadãos se mobilizam “a 

partir de baixo” para defender causas locais, dar voz a reivindicações ou ensaiar formas de democracia 

participativa.  

Ainda que difícil de medir, estas revoltas populares beneficiaram largamente das novas formas de 

comunicação ancoradas nas redes sociais digitais. Extremamente fluídas e flexíveis, estimuladas pelos 

fluxos permanentes de mensagens e imagens, através delas debate se e organizam-se protestos mais 

inorgânicos, na qual os partidos políticos e os sindicatos em regra não lideram. Estes movimentos, não 

raro combinando protesto global com reivindicações locais, convocam a atenção para a natureza da 

democracia sob o capitalismo, demasiada amarrada ao espaço da representação política, secundarizando o 

espaço da participação não apenas no espaço público mas também nos espaços privados, como o das 

empresas e do trabalho, onde ela se vê sistematicamente arredada. 

Interpelando severamente a estafada tese do “fim da história”, mercê do triunfo, dado como definitivo, do 
capitalismo e da democracia liberal, as lutas sociais repolitizam o quotidiano, abrindo novos horizontes de 

debate e de soluções políticas. Prometendo desfazer aquilo que nos parecia sólido – um mundo muito 

desigual, garantido pelas leis de ferro do mercado e da propriedade –, as lutas sociais confrontam-nos 

com a força imensa e transformadora da acção coletiva de protesto e reivindicação. Esta multiplicação 

muito diversa, colorida e intransigente de lutas no mundo, ao mesmo tempo que nos mostra que a 

globalização intuída por Marx e Engels no Manifesto não se concretizou, em termos sociais, exactamente 

do modo por eles imaginado – isto é, em duas classes com interesses radicalmente opostos –, revela que 

as lutas continuam a opor os mesmos de sempre: opressores e oprimidos, exploradores e explorados, 

dominantes e dominados, seja por razões fundadas na classe, no género, na orientação sexual, na religião 

ou qualquer outra forma produtora de desigualdade, opressão ou dominação. 

Podendo ser abordadas a partir de diferentes enfoques teóricos e metodológicos, são vivamente 
incentivadas as propostas de comunicação suportadas em pesquisa sociológica de terreno, nomeadamente 

em contextos não-europeus, devendo inscrever-se em um dos seguintes temas: 

(i) Estado, cidadania e lutas sociais: perspectivas teóricas e políticas; 

(ii) Novos movimentos sociais, partidos e sindicatos: agendas e articulações; 

(iii) Lutas sociais em curso: resistências e propostas de transformação; 

(iv) Movimentos e reivindicações de base local: redes de mobilização, modos de organização e 

formas de democracia participativa.  

 

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/. 
 

Área Temática Globalização, Política e Cidadania 

Coordenadores: 

Fernando Bessa Ribeiro 

Alcides Monteiro 

Roselane Bezerra 

http://www.aps.pt/

