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XXVIII CONGRESSO DA ASSOCIAÇÃO LATINO-AMERICANA DE 
SOCIOLOGIA 
 
Dos dias 6 a 11 de setembro de 2011 aconteceu o XXVIII Congresso da Associação 

Latino-Americana de Sociologia (ALAS) na capital pernambucana de Recife, Brasil. 

Com o tema “Fronteiras Abertas da América Latina”, o evento contou com a presença 

de pesquisadores de diversos países que puderam apresentar suas pesquisas 

científicas em trinta grupos de trabalho (GTs), além de participar de conferências, 

mesas-redondas, fóruns, encontros e sessões associadas do Congresso, que foi 

realizado na Universidade Federal de Pernambuco (UFPE). A edição deste ano 

também celebrou o 60º aniversário da ALAS que mais uma vez contou com a 

representatividade do GT 23, da “Sociologia do Esporte, Ócio e Tempo Livre”. Durante 

os dias do evento, foram discutidos diferentes temas de pesquisa ligados ao esporte, 

ócio e tempo livre, distribuídos em um fórum de discussão que obedeceu oito seções 

temáticas: 1.Torcidas de futebol, paixão clubística e identidades sociais; 2. 

Megaeventos esportivos e espaços públicos; 3. Tempo livre e ludicidade; 4. Esporte e 

divisões sociais: estudos de raças, gêneros e classes; 5. Políticas públicas, educação 

e esporte; 6. Formação, profissionalização e gestão de atletas; 7. Teoria social, política 

no campo esportivo e regras do futebol e 8. Processos de esportivização, esportes de 

alto rendimento e uso de tecnologia. A próxima edição do evento será realizada no 

ano de 2013. Confira algumas fotos de membros da ALESDE que participaram do GT 

23 no Congresso da ALAS, em Recife (PE), Brasil: 

 
 

III ENCONTRO DA ALESDE CONCEPCIÓN/CHILE – 2012 
 

Durante o ano de 2012, acontecerá a terceira edição do Encontro da Associação 

Latino-Americana de Estudos Socioculturais do Esporte (ALESDE). Nessa ocasião, a 

cidade anfitriã do Encontro será Concepción, no Chile. Essa localidade, capital da 

http://www.alas2011recife.com/
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Região de Bío-Bío, deveria sediar a segunda edição do Encontro no ano de 2010. O 

evento programado para acontecer no Chile nessa ocasião teve que ser cancelado, 

devido a passagem de terremotos e tsunamis que assolaram o solo de Concepción e 

causaram vários estragos na região e comunidades vizinhas, e também à Universidad 

de Concepción, instituição de acolhimento do Encontro. Devido a esse fato, o II 

Encontro da ALESDE foi realizado na capital Venezuela de Maracay. A região de 

Concepción é formada por um conjunto de comunidades situadas na zona centro-sul 

do Chile, composta por localidades como: Talcahuano, Chiguayante, San Pedro de la 

Paz, Hualpén e claro, Concepción, entre outras. Possui uma população estimada em 

um milhão de habitantes e se caracteriza por possuir um clima temperado agradável. 

A costa do Oceano Pacífico se localiza a vinte minutos de carro do centro da cidade, 

onde se encontram vários restaurantes especializados em frutos do mar, bem como 

vinícolas para se degustar um bom vinho. Concepción é uma cidade com uma vida 

acadêmica e cultural muito agitada, devido ao número elevado de universidades e 

centros de estudo da região, sendo conhecida como “a cidade universitária do Chile”. 

Sem dúvida, os participantes do III Encontro da ALESDE vão encontrar uma cidade 

amigável, com excelentes restaurantes e cercada por belezas naturais. Todos são 

bem-vindos a Concepción, em 2012! 

 

 

REVISTA NÚMERO 1 DA ALESDE 
 

Já está disponível a primeira edição da Revista da ALESDE, a revista online dedicada 

a publicação de estudos socioculturais do esporte na América Latina! O lançamento do 

formato digital da Revista aconteceu durante a 28ª edição do Congresso Internacional 

http://ojs.c3sl.ufpr.br/ojs2/index.php/alesde/index
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da Associação Latino-Americana de Sociologia (ALAS), realizado recentemente no 

mês de setembro em Recife (PE). Após recebermos um número expressivo de 

contribuições vindas de diferentes países, a primeira edição da Revista da ALESDE 

conta com a publicação de dez artigos de quinze pesquisadores convidados e de 

relevante representatividade em países latino-americanos como o Brasil, Argentina, 

Colômbia e Chile, além de pesquisadores renomados da Nova Zelândia e Estados 

Unidos. Os onze trabalhos contidos no Sumário da Revista trazem discussões inéditas 

acerca das manifestações do esporte contemporâneo no contexto sociocultural desses 

países. Se você é membro da Associação e ainda não se cadastrou no site da 

Revista, junte-se a nós e contribua para a construção do conhecimento científico do 

esporte na América Latina!  Acesse o Sistema de Publicação Eletrônico da Revista no 

www.ser.ufpr.br/alesde e cadastre-se como autor ou editor, conforme o seu interesse. 

E claro, não se esqueça de submeter sua produção, dentro das políticas de seção 

“Artigos Originais” e “Artigos de Revisão e Ensaios” da Revista. As contribuições 

científicas submetidas serão avaliadas pelo nosso corpo editorial e poderão estar 

presentes na segunda edição da Revista da ALESDE, que será publicada em março 

de 2012. Desejamos a toda comunidade acadêmica uma ótima leitura dessa primeira 

edição comemorativa da Revista e parabenizamos todos os pesquisadores que 

contribuíram e contribuem para que esse projeto se torne realidade! Sintam-se bem 

vindos ao diálogo! 

 

. LIVRO “ENSAIOS EM SOCIOLOGIA DO ESPORTE” 
 
No dia 15 de setembro de 2011 foi lançado o livro “Ensaios em 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 

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;  

http://ojs.c3sl.ufpr.br/ojs2/index.php/alesde/login
http://ojs.c3sl.ufpr.br/ojs2/index.php/alesde/login
http://www.ser.ufpr.br/alesde
http://ojs.c3sl.ufpr.br/ojs2/index.php/alesde/about/editorialTeam
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 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. 

 

Os profissionais interessados em adquirir o livro podem entrar em contato direto com o 

e-mail vlastuin6@yahoo.com.br e solicitar o seu exemplar! O livro também vai ser 

vendido pela internet na seção “Livros” do site da Livrarias Curitiba. Confira a seguir a 

capa e a contracapa do livro:  

  

 

mailto:vlastuin6@yahoo.com.br
http://www.livrariascuritiba.com.br/
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PRÓXIMOS EVENTOS E CONFERÊNCIAS 

 
XXII Congreso de la Asociación Internacional para Instalaciones Deportivas y 
Recreativas  (IAKS). Colonia, Alemanha (GER). 
Data: 26 al 28 de Octubre de 2011 
Website: http://www.iaks.info/    
 
X Congreso Nacional de Sociología. Universidad ICESI, Universidad del Pacífico e 
Universidad del Valle, Colômbia (COL). 
Data: 02 a 04 de Novembro de 2011 
Website: http://www.icesi.edu.co/congreso_sociologia/ 
 
Quality Research and Innovation through Equality: Polish Presidency in the Council of 
the European Union. Brussels, Bélgica (BEL). 
Data: 08 e 09 de Novembro de 2011 
Website: http://www.gender-summit.eu/index.php 
 
I Simpósio Internacional de Gestão Esportiva e III Encontro Pernambucano de Gestão 
do Esporte. Universidade Federal de Pernambuco, Recife, Brasil (BRA). 
Data: 09 a 11 de Novembro de 2011 
Website: http://gestaodoesporte2011-com.webnode.com.br/ 
 
The changing landscape of Science: challenges and opportunities. World Science 
Forum. Budapeste, Hungria (HUN). 
Data: 16 a 19 de Novembro de 2011 
Website: http://www.sciforum.hu/ 
 
Congreso Internacional en Ciencias de la Actividad Física y del Deporte. Vitoria-
Gasteiz, Espanha (ESP). 
Data: 24 a 25 de Novembro de 2011 
Website: http://www.idisport.org/ 
 
Educación e Interculturalidad. IV Simposio Latinoamericano de Ciencias Sociales y 
Humanidades. Universidad de Tarapacá, Chile (CHL). 
Data: 30 de Novembro a 02 de Dezembro de 2011 
Contato: thakhi@uta.cl/cileci@unsa.edu.ar 
 
27º Congresso Internacional de Educação Física (FIEP). Foz do Iguaçu, Brasil (BRA). 
Data: 14 a 18 de Janeiro de 2012 
Website: http://www.congressofiep.com/   
 
18ª Conferencia Bienal de la Sociedad Internacional de Educación Física y el Deporte 
Comparado (ISCPES).Universidad de los Andes, Mérida, Venezuela (VEN). 
Data: 18 a 21 de Abril de 2012 
Website: http://www.ula.ve/iscpes/  
 
7th FIEP European Congress 1r Congrés Català de l'Educació Física i l'Esport. 

Barcelona, Espanha (ESP). 

Data: 07 a 09 de Junho de 2012 

Website: http://migre.me/5VItJ  

 
2o Fórum de Sociología de la ISA: Justicia Social y Democratización. Facultad de 
Derecho, Buenos Aires, Argentina (ARG). 

http://www.iaks.info/
http://www.icesi.edu.co/congreso_sociologia/
http://www.gender-summit.eu/index.php
http://gestaodoesporte2011-com.webnode.com.br/
http://www.sciforum.hu/
http://www.idisport.org/
mailto:thakhi@uta.cl/
mailto:thakhi@uta.cl/
http://www.congressofiep.com/
http://www.ula.ve/iscpes/
http://www.observatoridelesport.cat/esp/agenda_det.asp?id_agenda=593
http://migre.me/5VItJ
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Data: 01 a 04 de Novembro de 2012 
Website: http://www.isa-sociology.org/buenos-aires-2012/es/index.htm 
 
Latin American and Caribbean Economic Association (LACEA) & Latin American 
Meeting of the Econometric Society (LAMES). Santiago, Chile (CHL). 
Data: 10 a 12 de Novembro de 2012 
Website: http://www.webmeets.com/lacea-lames/2011/  
 

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. 

http://www.isa-sociology.org/buenos-aires-2012/es/index.htm
http://www.webmeets.com/lacea-lames/2011/
mailto:vlastuin6@yahoo.com.br
mailto:carlosmatus18@gmail.com

