
Exmo. Sr. 

Presidente da APS 

Doutor Luís Baptista 

  

Caro Colega, 

  

Na sequência do seu email de 19 de Junho, e do pedido de criação da secção temática do 

Desporto independente do Lazer e do Turismo, endereçado por ocasião da Assembleia-

geral Extraordinária de dia 13 de Fevereiro (e-mail abaixo transcrito), vimos solicitar a 

abertura do processo de constituição da Secção Temática de Sociologia do Desporto da 

APS. 

  

Com os nossos melhores cumprimentos, 

  

Ana Génio, MSc (Diário de Aveiro) 

Ana Santos, MSc (FMH-UTL) 

Cláudia Pinheiro, PhD (ISMAI) 

Cristina Matos de Almeida (IDP) 

João Correia Boaventura 

João Sedas Nunes, PhD (FCSH-UNL) 

Johanna Schouten, PhD (UBI) 

Salomé Marivoet, PhD (FCDEF-UC) 

Tânia Nogueira, MSc (PSP) 

 

Enviado: terça-feira, 23 de Junho de 2009 11:27 

Para: Associação Portuguesa de Sociologia 

 

 

 

 

Caros Colegas, 

  

Tendo sido colocado à discussão a proposta da criação de um conjunto de secções 

temáticas da APS e respectivo regulamento, tendo em vista a aprovação na próxima 

Assembleia-geral Extraordinária, convocada para o próximo dia 13 de Fevereiro, 

procedeu-se a uma troca de opiniões entre os sócios ligados à Secção de Sociologia do 

Desporto. 

  

Como será do vosso conhecimento, esta secção, designada de Sesd, foi criada em 1996, 

tendo organizado as I, II e III Jornadas de Sociologia do Desporto, e mobilizado 

associados a apresentarem comunicações nos Congressos da APS. 

  

Da troca de opiniões estabelecida, resultou a concordância com a proposta de 

Regulamento, embora a discordância da junção do Desporto às áreas temáticas do Lazer 

e Turismo pelos subscritores do presente e-mail. 

  

 Foram apresentados os seguintes argumentos: 

  

1. A relação que se estabelece entre a área do desporto, lazer e turismo é diminuta, dada 

a diversidade da realidade desportiva (por exemplo, os aspectos ligados com a 



profissionalização do espaço desportivo, a exploração do trabalho infantil, a área do 

direito e regulamentação desportiva, a promoção do desporto nas instituições como a 

Escola e os Estabelecimentos Prisionais, a violência, as manifestações nacionalistas, de 

discriminação étnica, de racismo e xenofobia), resultando, por isso, uma fraca 

identidade dos interesses dos associados subscritores da presente proposta com as 

restantes áreas temáticas do lazer e turismo;  

  

2. Embora se concorde com a organização de sessões temáticas alargadas a diferentes 

áreas com alguma confluência de saberes nos Congressos de Sociologia, e por isso, a 

existência de uma sessão dedicada ao Desporto, Lazer e Turismo, considera-se que em 

termos da estrutura organizativa da APS seria de se ter como critério uma maior 

consistência de identidade temática, neste caso a existência de uma secção do Desporto 

autónoma das áreas temáticas do Lazer e do Turismo; 

  

3. No panorama das associações de sociologia internacionais, a área temática do 

desporto encontra-se autónoma como aconteceu no caso da APS com a designada Sesd 

(na ISA encontra-se o Research Committee on Sociology of Sport, e na ESA o Research 

Network on Society and Sports); 

  

4. Ainda no panorama internacional existe a ISSA (International Sociology of Sport 

Association) e a EASS (European Association for Sociology of Sport); 

  

5. No panorama nacional, apesar da sociologia do desporto não congregar um interesse 

alargado no seio dos sociólogos, encontra-se entre os associados um aumento do 

número de mestres e doutores (4) com dissertações e investigação na área temática do 

desporto; 

  

6. A existência de uma secção da área temática do Desporto no seio da APS, contribui 

para a afirmação e desenvolvimento da sociologia do desporto em Portugal, tanto mais 

que outras áreas de saber constituem-se enquanto associações autónomas (por exemplo 

a gestão do desporto, psicologia do desporto, professores de educação física); 

  

Face aos argumentos expostos, vimos por este meio propor a autonomia da secção 

temática do Desporto. 
  

Com os nossos melhores cumprimentos; 

  

Salomé Marivoet (FCDEF-UC) 

Cláudia Pinheiro (ISMAI) 

João Sedas Nunes (FCSH-UNL) 

Johanna Schouten (UBI) 

João Correia Boaventura  

Cristina Matos de Almeida (IDP) 

Tânia Nogueira (PSP) 

Ana Génio (Diário de Aveiro) 

 
Sent: Wednesday, February 11, 2009 4:10 PM 
To: Associação Portuguesa de Sociologia 


