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e-Boletim

Com esta nova edição do e-Boletim, da
Associação Latinoamericana de Estudos
Socioculturais do Esporte (ALESDE), queremos
retomar o contato com você, tentando fortalecer os
laços com os associados e compartilhar informações
de interesse da comunidade acadêmica e científica
da América Latina.

Em 2020, teremos uma oportunidade muito
especial. Pela primeira vez na América Latina, a
International Sociology of Sport Association (ISSA)
realizará o 56º Congresso Mundial de Sociologia do
Esporte em parceria com a Associação
Latinoamericana de Estudos Socioculturais do
Esporte (ALESDE) e o Conselho Latinoamericano de

Ciências Sociais (CLACSO). Maiores
informações podem ser acessadas neste número
do e-Boletim da ALESDE.

Saudamos cordialmente a você, associado, e
esperamos que este e-Boletim seja útil.
Aproveitamos o momento para desejarmos boas
festas neste ano que termina.

Luz Amélia Hoyos Cuartas – Presidenta ALESDE

Wanderley Marchi Júnior – Vice-presidente
ALESDE

CONGRESSO ISSA/ALESDE/CLACSO 2020
Entre os dias 14 e 17 de outubro de 2020, a

International Sociology os Sport Association (ISSA),
em parceria com a Associação Latinoamericana de
Estudos Socioculturais do Esporte (ALESDE) e o
Conselho Latino-Americano de Ciências Sociais
(CLACSO), realizará seu 56º Congresso Mundial de
Sociologia do Esporte na Universidade Andres Bello
na cidade de Viña del Mar/Valparaíso, Chile.

Este congresso proporcionará um fórum para o
desenvolvimento de ideias, representando,
também, um convite e um desafio aos participantes,
com o objetivo de criar uma oportunidade para o
crescimento e o reconhecimento mútuo de nossos
avanços e perspectivas nos estudos sociais do
esporte.

A submissão de trabalhos será aberta em
fevereiro e as inscrições serão iniciadas no mês de
março de 2020. Maiores informações podem ser
acessadas a partir do seguinte endereço oficial da
ISSA: https://issa2020.com/.

Além do página oficial da ISSA no Facebook
(https://www.facebook.com/groups/8037207768
8/), acompanhem, também, os canais de
comunicação da ALESDE no Facebook, Twitter e
Instagram (@alesdeporte) para outras
informações. Desde já convidamos os associados
da ALESDE para este grande evento a ser
realizado na América Latina.

http://www.alesde.ufpr.br/

Versão em português

https://issa2020.com/
https://www.facebook.com/groups/80372077688/
http://www.alesde.ufpr.br/


CHAMADA PARA REVISTAS: DOSSIÊS TEMÁTICOS
RELAÇÕES ENTRE O BIOLÓGICO E O CULTURAL NO 

CAMPO DA EDUCAÇÃO FÍSICA - JLASSS

A Revista da ALESDE (The Journal of Latin
American Socio-cultural Studies in Sport – JLASSS)
convida a comunidade acadêmica para submeter
artigos para o dossiê temático “Relações entre o
biológico e o cultural no campo da Educação Física”.

Este dossiê é organizado pelo Dr. Juliano de
Souza, professor do Departamento de Educação
Física da Universidade Estadual de Maringá

(UEM) e o prazo de submissão dos manuscritos
será o dia 28 de fevereiro de 2020 no seguinte
link:
https://revistas.ufpr.br/alesde/about/submission
s#onlineSubmissions

A previsão para a publicação deste número
será no próximo mês de abril. Maiores
informações podem ser acessadas em:
https://revistas.ufpr.br/alesde/announcement

A revista tem por objetivo divulgar a produção
científica da América Latina nas diferentes áreas
socioculturais (abordagens históricas,
sociológicas, antropológicas, políticas, filosóficas,
econômicas, etnográficas, entre outras) que
investigam o esporte em suas perspectivas
contemporâneas e polissêmicas.

PRAXIOLOGIA MOTRIZ - CONTRIBUIÇÕES PARA A 
EDUCAÇÃO FÍSICA – REVISTA CONEXÕES

A revista Conexões: Educação Física, Esporte e
Saúde, (Universidade Estadual de Campinas –
UNICAMP), torna pública para pesquisadores
interessados a abertura de chamada de trabalhos
para o dossiê “Praxiologia Motriz - contribuições
para a Educação Física”.

A ser publicado em 2020, o dossiê está sob a

coordenação dos professores: Dr. Marco Antonio
Coelho Bortoleto (Faculdade de Educação
Física/UNICAMP); Dr. Jorge Ricardo Saraví
(Universidad Nacional de La Plata /Argentina); e
Dr. João Francisco Magno Ribas (Universidade
Federal de Santa Maria/UFSM).

O prazo para envio dos trabalhos se encerra
no dia 10 de abril de 2020. Maiores informações
sobre as condições para as submissões e
diretrizes para autores podem ser acessadas
através do seguinte endereço:
https://periodicos.sbu.unicamp.br/ojs/index.php
/conexoes/about/submissions

LIVROS E OUTRAS PUBLICAÇÕES RECENTES
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Introdução à Sociologia do Esporte
Autor(es): Bárbara S. de Almeida; Juliano de Souza; Wanderley Marchi Jr.
Editora: Intersaberes.
Ano: 2019.
Descrição: O livro amplifica o entendimento do fenômeno esportivo, a partir de
aspectos socioculturais, contribuindo para o preenchimento de uma lacuna na
formação de alunos, aproximando teoria e a prática junto à Sociologia do
Esporte. Descubra como esses conhecimentos podem lhe ajudar a
compreender melhor a realidade empírica do seu trabalho.
Informações em: https://www.amazon.com.br/Introdu%C3%A7%C3%A3o-
%C3%A0-sociologia-do-esporte/dp/855972964X

https://revistas.ufpr.br/alesde/about/submissions#onlineSubmissions
https://revistas.ufpr.br/alesde/announcement
https://periodicos.sbu.unicamp.br/ojs/index.php/conexoes/about/submissions
https://www.amazon.com.br/Introdu%C3%A7%C3%A3o-%C3%A0-sociologia-do-esporte/dp/855972964X
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CONTRIBUIÇÕES PARA O e-BOLETIM ALESDE
A ALESDE está feliz em compartilhar informações

sobre as atividades relacionadas aos seus
associados. Teremos o prazer em incluir as suas
contribuições e notícias no e-Boletim. Estamos
procurando maneiras de melhorar a comunicação e
atender aos anseios de todos.

Nós convidamos você a enviar aos nossos
editores comentários, sugestões e colaborações
através do seguinte endereço eletrônico:
marketingalesde@gmail.com.

Até o próximo número!

OUTRAS INFORMAÇÕES

GT ESPORTE, CULTURA E SOCIEDADE (CLACSO 
2019-2022)

O Comitê Diretivo do Conselho Latino-Americano
de Ciências Sociais (CLACSO) aprovou os 90 Grupos
de Trabalho (GT) que integrarão o programa da
instituição pelo período correspondente entre 1º de
novembro de 2019 e 31 de outubro de 2022.

Entre eles, está o GT “Esporte, Cultura e

Sociedade”, que integra o Campo Temático
“Comunicação e Poder”.

Seus coordenadores são: Rodrigo Andres Soto
Lagos (Faculdade de Psicologia da Pontifícia
Universidade Católica de Valparaíso/Chile e
membro da ALESDE); e Instituto de Pesquisa
Verónica Moreira Gino Germani (Faculdade de
Ciências Sociais da Universidad de Bueno
Aires/Argentina).

Tenha acesso a maiores informações em:
https://www.clacso.org/grupos-de-
trabajo/grupos-de-trabajo-2019-2022/

Esporte e Sociedade: um olhar a partir da globalização

Organizadores: Marco Betinne e Gustavo Luiz Gutierrez.

Editado por: Instituto de Estudos Avançados da Universidade de São Paulo (USP).

Ano: 2019.

Descrição: Articulado a partir de três eixos distintos (Esporte, Política e
Globalização; Práticas esportivas na sociedade contemporânea; e Narrativas e
etnografias do esporte), o livro apresenta uma diversidade de temas para suscitar
um debate sobre o fenômeno esportivo a partir de um olhar sociológico,
desafiando pesquisadores para compreender a fundo a sua complexidade.

Disponível em: http://www.iea.usp.br/publicacoes/livro-esporte-e-sociedade

Sport values in every classroom

Publicado por: UNESCO; the World Anti-Doping Agency, the Olympic Foundation 
for Cultural Heritage, the Agitos Foundation, the International Fair Play 
Committee, and ICSSPE. 
Ano: 2019.

Descrição: Este é um guia para ensinar respeito, equidade e inclusão a alunos de
8 a 12 anos. O guia foi desenvolvido com o objetivo desta ferramenta é ajudar os
professores em seu trabalho a inculcar nas crianças os valores de respeito,
equidade e inclusão por meio de atividades envolventes.

Disponível em:
https://www.icsspe.org/system/files/Sport%20Values%20in%20Every%20Classroom.pdf

mailto:marketingalesde@gmail.com
https://www.clacso.org/grupos-de-trabajo/grupos-de-trabajo-2019-2022/
http://www.iea.usp.br/publicacoes/livro-esporte-e-sociedade
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