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LANÇAMENTO DO NÚMERO 1 DA REVISTA DA ALESDE 
 

Após a chamada para artigos ter sido divulgada no início do ano, recebemos um 

número expressivo de contribuições que foram avaliadas por nossa equipe editorial de 

grande relevância acadêmica internacional. Nesse momento, os artigos estão 

passando pelas últimas revisões para que o primeiro número da Revista da ALESDE 

seja lançado no próximo mês de setembro, durante o ALAS 2011 em Recife/Brasil. 

Este primeiro número será composto por artigos de professores convidados nos três 

idiomas (português, inglês e castelhano) e pelas colaborações dos demais autores. 

Convidamos nossos membros para fazerem parte da Revista da ALESDE. Façam 

seus cadastros em nosso site http://www.ser.ufpr.br/alesde, enquanto autores ou 

mesmo editores, se assim for de seu interesse. As submissões recebidas até 30 de 

outubro serão avaliadas para nosso próximo número a ser lançado em março de 2012. 

 
ALESDE NA ISSA 2011 

 
Entre os dias 10 e 17 de julho de 2011 foi realizado em Havana/Cuba o Congresso da 

Associação Internacional de Sociologia do Esporte, a International Sociology of Sport 

Association (ISSA). O evento contou com uma grande representação latino-americana 

e movimentou vinte Grupos de Trabalho em diferentes áreas do conhecimento ligadas 

ao tema deste ano do Congresso: “Esporte e os Ventos da Mudança: Passado, 

Presente, Futuros”. Além do programa científico de conferências e apresentação orais 

de trabalhos, foram desenvolvidos workshops e visitas a programas de ação 

comunitários desenvolvidos em Cuba. Durante o Congresso, aconteceu também o 

lançamento do 3º Encontro da ALESDE que será realizado na Universidad de 

Concepción, no Chile em outubro de 2012. O tema da terceira edição do Encontro 

será “Esporte e Atividade Física no Processo de Integração Lationamericana”. O 4º 

Encontro da ALESDE será realizado em Bogotá, na Colômbia. As novidades desses 

Encontros serão divulgadas no Site, Facebook, Twitter e Blog da ALESDE. Confira 

algumas fotos dos membros da ALESDE na ISSA 2011: 
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PROGRAMAÇÃO DO ALAS 2011 
 

O ALAS 2011 está chegando! Depois do Pré-ALAS passar por sete países latino-

americanos, promovendo a discussão de temas relacionados a sociologia, é hora de 

reunir todos os pesquisadores para a XXVIII edição do Congresso Internacional da 

Associação Latino-Americana de Sociologia que será realizado na cidade de Recife, 

região nordestina brasileira dos dias seis a onze de setembro de 2011. Com vinte e 

sete Grupos de Trabalho, incluindo o GT 23 – “Sociologia do Esporte, Ócio e Tempo 

Livre” – o Congresso tem como tema deste ano as “Fronteiras Abertas da América 

Latina”, com a participação de sete conferencistas de renome internacional da América 

Latina que movimentarão quarenta e oito mesas-redondas e vinte e três fóruns. A 

edição deste ano completará sessenta anos de existência da Associação, que 

continua sendo a pioneira no desenvolvimento do pensamento crítico latino-americano 

em seus aspectos sociais. A programação completa do evento e os trabalhos 

aprovados nos vinte e seis GT’s, já estão disponíveis no site do evento, no 

www.alas2011recife.com. Aproveite a sua visita e confira o site oficial do ALAS no 

www.alas.fsoc.uba.ar e fique por dentro das novidades da Revista e Boletim ALAS. A 

ALESDE estará presente no evento! 

 
CHAMADA DE TRABALHOS PARA A NASSS 2011 

 
Está aberta a chamada de resumos para a 32ª edição da Conferência Anual da 

Sociedade Norte-Americana de Sociologia do Esporte, a North American Society for 

the Sociology of Sport (NASSS). O evento será realizado entre os dias dois e cinco de 

novembro de 2011 no Minneapolis Marriot City Center, em Minnesota, Estados 

Unidos. Com o tema deste ano “Revolucionando Corpos Esportivos: Tecnologias em 

Prática”, o evento de caráter multidisciplinar reunirá pesquisadores de todo o mundo 

que discutirão diferentes objetos de pesquisa a partir de referenciais teóricos da 

Sociologia do Esporte. Os resumos poderão ser enviados diretamente para o e-mail 

2011nasss@gmail.com até o dia 01 de agosto de 2011. As normas para o envio dos 

resumos já estão disponíveis no link “Call for Papers” do site da NASSS. Garanta a 

sua inscrição no evento e filie-se a NASSS! 

 
LANÇAMENTO DO LIVRO “ENSAIOS DE SOCIOLOGIA DO ESPORTE” 

 
No dia 01 de setembro de 2011 será lançado o livro “Ensaios de Sociologia do 

Esporte”. Fruto de um trabalho de dez anos, o livro representa um coletivo de quinze 

autores que desenvolveram suas dissertações de mestrado sob a orientação do Prof. 

Dr. Wanderley Marchi Júnior do Programa de Pós-Graduação em Educação Física  e 
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Sociologia da Universidade Federal do Paraná (UFPR). O livro marca uma geração de 

pesquisadores que desenvolveram diferentes temas de pesquisa ligados a área da 

Sociologia do Esporte em quatro frentes: Perspectivas Teóricas da Sociologia do 

Esporte, Esporte e Estado, Esporte e Grupos Sociais e Esporte Espetáculo. Os quinze 

capítulos do livro trarão as seguintes discussões:  

� A reflexividade metodológica de Pierre Bourdieu como modelo heurístico para 

leitura do esporte no Brasil – potencialidades e contribuições; 

� Mapeamento da produção científica sobre a Sociologia do Esporte no Brasil; 

� Estado e esporte: uma leitura a partir do esporte universitário brasileiro; 

� O esporte no SESI;  

� Políticas de esporte e as escolhas governamentais; 

� O financiamento do Comitê Olímpico Brasileiro e suas relações com a política no 

Brasil; 

� Os árbitros e a violência no Brasil; 

� Lazer nos clubes sociorecreativos: constituição de práticas e representações 

sociais; 

� O basquetebol veterano do Paraná: a formação de grupos e instituições sociais; 

� Espetacularização do voleibol de praia; 

� Jornalismo esportivo: uma análise sociológica do Caderno Atenas 2004 do Jornal 

Folha de São Paulo; 

� A incursão do profissionalismo no voleibol feminino brasileiro (1970-1985); 

� O clube-empresa de voleibol feminino Rexona (1997-2003); 

� A profissionalização do taekwondo: o processo de concepção de uma arte marcial 

moderna; 

� Comunicação televisiva: ações e disposições no telejornalismo esportivo. 

 

Se você quer comemorar conosco esse marco do Grupo de Orientação, participe do 

lançamento do livro e da noite de autógrafos que serão realizados no dia 01 de 

setembro de 2011 às 19h30 no Auditório das Faculdades Integradas do Brasil 

(Unibrasil). O convite custa R$ 30,00 e os presentes receberão um exemplar do livro 

como retribuição pelo investimento. A Unibrasil fica situada na Rua Konrad Adenauer, 

n. 442, no bairro Tarumã na cidade de Curitiba, Paraná. Os profissionais interessados 

em adquirir um exemplar antecipado do livro podem entrar em contato direto com o e-

mail vlastuin6@yahoo.com.br e solicitar a sua reserva! O livro também será vendido 

durante a ALAS 2011! 
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PRÓXIMAS CONFERÊNCIAS E EVENTOS 
 

II Simpósio Internacional de Gestão Desportiva. Espírito Santo, Brasil (BRA). 
Data: 05 e 06 de Agosto de 2011 
Website: http://simposiodegestaoesportiva.com.br/index.php 

Copenhagen Summer School 2011, Copenhagen, Dinamarca (CPH). 
Data: 22 a 27 de Agosto de 2011 
Contato: phdsummerschool@ifi.ku.dk  

V Seminário Corpo, Gênero e Sexualidade. Universidade Federal do Rio Grande, 
Brasil (BRA). 
Data: 25 a 27 de Agosto de 2011 
Website: http://www.corpogenerosexualidade.furg.br/site/ 

III Congreso Nacional en Gerencia Y Derecho Deportivo Colombiano. Pereira, 
Colômbia (COL). 
Data: 01 a 03 de Setembro de 2011 
Website: http://www.gigede.com 

19th Conference of the European Association for Sport Management (EASM). Madrid, 
Espanha (SPA). 
Data: 07 a 10 de Setembro de 2011 
Website: http://www.easm2011.com/ 

Conference of the International Association for the Philosophy of Sport (IAPS). 
Rochester, Nova Iorque (USA). 
Data: 08 a 11 de Setembro de 2011 
Website: http://www.brockport.edu/iaps2011/index.html 

9th International Conference on the Teaching of Physical Education and School Sport. 
Ubeda, Espanha (ESP). 
Data: 08 a 11 de Setembro de 2011 
Website: http://ajidef.com/congreso/principal.htm 

International Conference on Sport for Development and Peace. Netanya, Israel (ISR). 
Data: 15 a 17 de Setembro de 2011 
Website: http://www.icsspe.org/index_782f7fac.php.html 

Conference Sport as a Mediator Between Cultures. Wingate Institute, Israel (ISR). 
Data: 15 a 17 de Setembro de 2011 
Contato: http://assets.sportanddev.org/downloads/sport_as_a_mediator_1st_announcement.pdf 

14th World Conference on Sport for All. Pequim, China (CHN). 
Data: 20 a 23 de Setembro de 2011 
Website: www.sportforall2011.org 

3th Conference of the International Society for the Social Sciences of Sport (ISSSS). 
Olomouc, República Tcheca (CZE). 
Data: 21 a 24 de Setembro de 2011 
Website: http://www.issss2011.upol.cz/ 

III Seminário Nacional de Sociologia & Política. Universidade Federal do Paraná. 
Curitiba, Brasil (BRA). 
Data: 26 a 28 de Setembro de 2011 
Website: http://www.humanas.ufpr.br/portal/seminariosociologiapolitica/ 

XIII Seminario Nacional y III Internacional de Investigación en Ciencias de la Actividad 
Física y Salud. Universidad de Los Lagos, Chile (CHL). 
Data: 13 a 15 de Outubro de 2011 
Contato: congreso.educaciónfisica@ulagos.cl 



 

 

6 

 
IV Congresso Brasileiro de Gestão do Esporte (CBGE), Universidade de Brasília, 
Brasil (BRA). 
Data: 12 a 14 de Novembro de 2011 
Website: http://cige2011.blogspot.com/2010/09/abragesp-abre-as-portas-para-o-mundo-e.html 

Conference Girls and Women in Sport and Physical Activity: Creating Change. 
Minneapolis, Estados Unidos (USA). 
Data: 02 de Novembro de 2011 
Website: http://www.cehd.umn.edu/tuckercenter/conference/default.asp 

32th Conference of North American Society for the Sociology Sport of Sport (NASSS). 
Minneapolis, Estados Unidos (USA). 
Data: 02 a 05 de Novembro de 2011 
Website: http://www.nasss.org/ 

22th TAFISA World Congress. Antalya, Turquia (TUR) 
Data: 10 a 14 de Novembro de 2011 
Website: http://www.tafisaworldcongress2011.org/eng/index_eng.php 

Communities and Crisis – Inclusive Development through Sport. Rheinsberg, 
Alemanha (DEU). 
Data: 21 a 26 de Novembro de 2011 
Contato: http://www.icsspe.org/documente/flyer_cac_2011_A4_final.pdf  

International Sociology of Sport Association Conference 2012. Glasgow, Escocia 
(ESC). 
Data: 15 a 18 de Julho de 2012 
Website: http://www.issa.otago.ac.nz/index.html 

17th World Congress of Physical Education and Sport: Promoting Gender Equality. 
Havana, Cuba (CUB). 
Data: 10 a 13 de Abril de 2013 
Website: http://www.iapesgw.org/ 
 

CONTRIBUIÇÕES PARA O e-BOLETIM DA ALESDE 
 

A ALESDE está feliz em compartilhar as informações sobre as atividades relacionadas 

a Associação. Teremos todo o prazer em incluir as suas notícias em nosso e-boletim. 

Estamos procurando maneiras de melhorar a comunicação e atender aos nossos 

membros. Nós incentivamos você a enviar comentários e sugestões. Por favor, envie 

qualquer comentário e informação aos editores do nosso e-boletim: Profa. Juliana 

Vlastuin (BRA), em: vlastuin6@yahoo.com.br e Prof. Carlos Mattus (CHL), em: 

carlosmatus18@gmail.com 


