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     VII CONGRESSO PORTUGUÊS DE SOCIOLOGIA 

        Sociedade, Crise e Reconfigurações 

        Porto, 19 a 22 de Junho de 2012  

 

         Secção Temática Sociologia do Desporto [ST6] 

      Apelo à apresentação de resumos 

 

Comissão Coordenadora: 

Salomé Marivoet 
Cláudia Pinheiro 

Ana Génio 

 

Convidam-se todos os autores de trabalhos, cujas problemáticas em análise tenham como 

enfoque a Sociologia do Desporto, a submeterem on line os seus resumos (entre 1750 e 2500 

caracteres sem espaço), no sítio do VII Congresso Português de Sociologia da Associação 

Portuguesa de Sociologia, até 31 de Dezembro em http://www.aps.pt/vii_congresso/?area=001. 

A Secção de Sociologia do Desporto (Sesd) da APS foi constituída em 1996, tendo vindo a 

colaborar na organização das mesas temáticas em anteriores congressos, assim como na 

organização e divulgação de encontros científicos. 

Como área disciplinar da Sociologia e das Ciências do Desporto, a Sociologia do Desporto tem 

vindo a consolidar-se, nomeadamente, através da sua leccionação nas ofertas curriculares dos 

cursos de ensino superior, projectos de investigação e dissertações de licenciatura, mestrado e 

doutoramento. A nível internacional, são várias as associações científicas que têm vindo a 

promover e a divulgar o conhecimento da Sociologia do Desporto, em particular a ISSA – 

International Sociology of Sport Association,  ISA (RC27),  ESA (RN28), EASS – European 

Association for Sociology of Sport, e ISSSS – International Society for the Social Sciences of 

Sport.  

Nas problemáticas abordadas pela Sociologia do Desporto encontram-se: 

i) As que se dirigem em particular às especificidades da organização e desenvolvimento do 

desporto, nomeadamente as práticas, hábitos e estilos de vida, interesses/ conflitos, aspectos 

comerciais e profissionais, políticas e tendências, que se configuram, respectivamente, nos 
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espaços sociais das práticas desportivas de competição federada (incluindo as profissionais), e 

as de lazer; 

ii) As que incidem sobre aspectos do desporto, decorrentes das lógicas e dinâmicas sociais e 

culturais transversais à sociedade, e susceptíveis de serem estudadas enquanto áreas 

disciplinares autónomas, tais como género, corpo, sexualidades, saúde, classes sociais, 

migrações, inclusão e exclusão, violência, religião, media, metodologias de investigação e 

teorias. 

Os resumos poderão ser apresentados em comunicação oral (em princípio, 15 minutos), poster 

ou texto a distribuir na sala.  

Sugere-se, que as abordagens das problemáticas em estudo, tenham presente o lema do VII 

Congresso Português de Sociologia: Sociedade, Crise e Reconfigurações: 

http://www.aps.pt/vii_congresso/ 

As propostas de comunicação não deverão exceder o número de três por autor, i.e., cada autor, 

apenas poderá submeter, no máximo, três propostas de comunicação individual ou em co-

autoria, não havendo obrigatoriedade de serem sócios da APS. 

A organização das mesas para a apresentação das comunicações orais será feita em função dos 

temas apresentados. 

A notificação da aceitação será feita até 22 de Janeiro de 2012. 

 

Coordenação da Sesd da APS: 

Salomé Marivoet 

Cláudia Pinheiro 

Ana Génio 
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