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Está em preparação o vol.  2,  n.2,  da revista do CPES Fluxos & Riscos, cujo dossiê temático 
será dedicado à problemática da “Globalização, Grandes Eventos Desportivos e Identidades” 
http://revistas.ulusofona.pt/index.php/fluxoseriscos,  com  publicação  prevista  para  o  
segundo semestre de 2017. 
 
Os maiores eventos desportivos internacionais ocorridos durante o Ciclo Olímpico do Rio, 
2003-2016, mereceram seguramente uma reflexão e observação particular pelos 
investigadores lusófonos do desporto. O Brasil tornou-se o centro da agenda mediática com 
o acolhimento de quatro grandes eventos desportivos: A Copa ou Taça das Confederações 
da FIFA Brasil 2013 (15 a 30 junho), a Copa ou Campeonato do Mundo FIFA Brasil 2014 (12 
de junho a 13 de julho),  os Jogos da XXXI Olimpíada Rio 2016 (5 a 21 de agosto), os XV Jogos 
Paralímpicos de Verão Rio 2016 (7  a  18  de  setembro).  Também,  na  15.ª  edição  do  
Campeonato Europeu de selecções masculinas de futebol UEFA Euro 2016, em França (10 
de junho a 10 de julho), Portugal ganhou especial centralidade mediática, pelo feito 
alcançado pela selecção nacional, ao se ter consagrado Campeã Europeia. 
 
Os grandes eventos desportivos tornaram-se nas últimas décadas manifestações ímpares 
das tendências do processo de globalização em curso. Como concluíram John Horne & 
Wolfram Manzenreiter (2006), os mega-eventos desportivos conduzem e são conduzidos 
pelo processo de globalização, promovendo a cidadania mediatizada, como a designa 
Maurice Roche (2000). Neste sentido, tornam-se palco do glocal, ou, como afirmava Pierre 
Bourdieu (1994, 1999), rituais de celebração de valores nacionais, numa construção social 
em torno da comercialização em larga escala do espectáculo desportivo.  
 
Na procura de evidências empíricas que demonstrem o desenvolvimento da realidade do 
fenómeno, a edição temática em preparação da Fluxos & Riscos, objecto do presente call, 
pretende reunir trabalhos de investigação que aprofundem a construção social dos grandes 
eventos desportivos que tiveram lugar durante o Ciclo Olímpico do Rio, a partir da análise 
dos factos, das representações com que foram investidos pelos diferentes agentes sociais e 
da reflexão crítica das Ciências Sociais. 
 
As propostas de artigo com título, resumo de 150 palavras e 5 palavras-chave em português 
e em inglês, deverão ser enviadas para flux.risk@gmail.com até fim de Janeiro de 2017. A 
submissão do texto final dos artigos deverá ser feita através da plataforma da revista Fluxos 
& Riscos, devendo para o efeito os autores procederem ao seu registo em 
http://revistas.ulusofona.pt/index.php/fluxoseriscos/user/register . O prazo para a 
submissão dos textos finais é 28 de Fevereiro de 2017. 
 
Mais informação em: http://cpes.ulusofona.pt/revista-fluxos-e-riscos/ 



 
Call for Papers | v.2, n.2 (2017) 
 
Vol. 2, n.2 of the Journal Fluxos & Riscos  is scheduled for publication in the second half of 
2017.  Its lead articles will be dedicated to the theme of “Globalization, Major Sporting 
Events and Identities”.  
 
Major international sporting events took place during the Olympic Cycle of Rio, 2003-2016, 
and drew the attention and reflection of the lusophone and other world researchers of 
sports. Brazil turned out to be the centre of attention of world media by organizing four 
major sporting events: FIFA Confederations Cup Final  Brasil 2013 (15 - 30 June), FIFA 
World Cup Final  Brasil 2014 (12 - 13 July),  XXXI Olympics Games  Rio 2016 (5  -  21   
August),  XV Summer Paralympic Games  Rio 2016 (7  -  18  de  September).  Also  the  15th 
Edition of European Championship of male football teams UEFA Euro 2016, in France (10  
June - 10 de July), in which Portugal gained a central media attention, by being consecrated 
the European Champions. 
 
Major sporting events have become in the past decades significant pointers to the growing 
globalization.  As John Horne & Wolfram Manzenreiter (2006) have concluded, the sports 
mega-events lead to and are led by globalization process, by promoting mediatic citizenship, 
as stated by Maurice Roche (2000). In this sense they become the stage for the glocal, or, as 
Pierre Bourdieu (1994, 1999) put it, celebration rituals of national values, through a large 
scale social construction of a commercialized sport spectacle.  
 
The proposed issue of Fluxos & Riscos looks  for  empirical  data  to  prove  the  reality  of  the  
phenomenon. The present call hopes to bring together studies that can help to deepen the 
social construction of major world sporting events during the Olympic Cycle of Rio, by 
bringing together facts, group representations of different social agency and a critical 
reflection of Social Sciences. 
 
The proposals of articles with their titles and brief abstracts of 150 words and  5 key-words 
in Portuguese and in English may be sent to flux.risk@gmail.com up to the end of January,  
2017. The completed articles should be submitted online on the page of  Fluxos & Riscos, up 
to 28 February 2017, after registering oneself as author at 
http://revistas.ulusofona.pt/index.php/fluxoseriscos/user/register . 
 
 
More information at  http://cpes.ulusofona.pt/revista-fluxos-e-riscos/ 
 
 
 
 
 



 
Prazos:  
 

(1)  Envio da proposta de artigo com o título,  resumo de 150 palavras e 5 palavras-chave 
em português e em inglês até 31 de Janeiro 2017, para: flux.risk@gmail.com 

 
(2)  Submissão do texto final do artigo online segundo as normas que podem ser 

consultadas em http://cpes.ulusofona.pt/revista-fluxos-e-riscos/ até 28 de Fevereiro 
de 2017.  
 

(3)  A submissão deve ser feita online no site da Revista Fluxos & Riscos depois de se 
registar como autor, em  
http://revistas.ulusofona.pt/index.php/fluxoseriscos/user/register sem qualquer 
referência do nome do(s) autor(es) após o título ou no texto para a revisão duplo-
cega.  
 

(4)  Uma cópia do artigo com o nome do(s) autor(es) deve ser enviada para 
flux.risk@gmail.com onde poderão acrescentar ao texto submetido na plataforma  
referências explícitas a anteriores investigações publicadas. 

            
Deadlines: 
 
(1)  Please send your proposal for article with title and a brief abstract of 150 words and 5 

key-words in Portuguese and in English till January  31, 2017, to flux.risk@gmail.com 
 

(2)  The full article should be submitted online following the norms that can be consulted 
at   http://cpes.ulusofona.pt/revista-fluxos-e-riscos/ February 28, 2017.  
 

(3)  The submission should be at the online site of the Review Fluxos & Riscos after self- 
registration as author, at  
http://revistas.ulusofona.pt/index.php/fluxoseriscos/user/register . The name of the 
author(s) after the title and in citations should be left out to ensure double-blind 
review. 
 

(4)  Also a copy of the article with the name of the author(s) needs to be sent to 
flux.risk@gmail.com 
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