
 

Terceiro Congresso Bianual da Associação Latina de Filosofia 
do Desporto (ALFiD) 

Convocatória para submissão de resumos de comunicações 

09 a 12 de maio de 2018, São Paulo (Brasil). 

 

A Associação Latina de Filosofia do Esporte (ALFiD) convida-o a participar no 
seu terceiro congresso, submetendo resumos para apresentação de trabalhos. 
A conferência será realizada na Escola de Educação Física e Esporte/USP, 
em São Paulo (Brasil), de 09 a 12 de maio de 2018.  

A ALFiD foi constituída em Novembro de 2013 com o objetivo de promover o 
estudo e a análise do esporte enquanto fenômeno filosófico no contexto das 
línguas latinas. Esta associação considera o termo “esporte” em seu 
significado mais amplo, referindo-se a todas as práticas corporais vinculadas 
ao universo da Educação Física, Esporte e Lazer. O congresso inaugural 
realizou-se em Setembro de 2014, em Natal (Brasil), e o segundo em Setembro 
de 2016, na Faculdade de Desporto da Universidade do Porto (FADEUP) com 
boa participação de diferentes instituições. O terceiro congresso surge com o 
claro propósito de continuar a estimular, encorajar e promover estudos, 
pesquisas e produções acadêmicas que estabelecem o diálogo entre filosofia, 
educação física e esporte buscando ampliar a participação de pesquisadores 
brasileiros e latino-americanos. 
 

Para o terceiro congresso bianual da ALFiD serão aceites resumos em 
qualquer área da filosofia do esporte, e subdisciplinas filosóficas como a 
metafísica, a ética, a epistemologia, a estética e a teoria crítica, entre outros. 
Não obstante a ALFiD reconhecer, valorizar e encorajar abordagens e 
metodologias interdisciplinares, a aceitação dos trabalhos está dependente à 
ênfase no conteúdo filosófico. É de ressaltar que a ALFiD tem interesse em 
promover palestras e debates de elevada qualidade acadêmica. Encorajamos, 
por isso, a participação de investigadores com uma carreira acadêmica 
relevante, não deixando também de estimular a participação de investigadores 



emergentes, incluindo estudantes de graduação, pós-graduação, mestrado ou 
doutoramento. 

Uma comissão do conselho diretivo da associação será responsável pela 
avaliação dos resumos submetidos. A decisão da comissão será comunicada 
até 20 de fevereiro de 2018. 

São ainda bem-vindas propostas de mesas para apresentação, incluindo uma 
lista provisória dos seus participantes, devendo este tipo de trabalho seguir o 
mesmo formato de candidatura, isto é, através da submissão de resumo. 

Formato dos Resumos 

Os resumos devem ter entre 300 a 500 palavras (excluindo referencias) e 
podem ser submetidos em qualquer uma das línguas oficiais da ALFiD, isto é, 
em espanhol, francês, italiano ou português.  

O prazo para submissão de resumos é até 30 de janeiro de 2018, devendo 
incluir as seguintes informações (candidaturas incompletas serão rejeitadas): 

1. Nome do(s) autor(es), endereço de e-mail, cargo, instituição 

2. Título 

3. Palavras-chave (3 a 5) 

4. Três referências bibliográficas que contextualizem o tema na literatura 
filosófica pertinente 

5. Principal área filosófica (escolher no máximo duas): 
a. Ética                 d. Epistemologia                 g. Estudos Aplicados 
b. Metafísica        e. Fenomenologia                 h. História 
c. Estética            f. Estudos Comparados       i. Outro (explicitar) 

6. O texto do resumo deve ser enviado com a seguinte formatação: Fonte Arial; 
Tamanho 12; Espaçamento simples; alinhamento do texto à esquerda 

7. Indicar requisitos audiovisuais especiais (computador e projetor serão 
fornecidos) 

Os resumos devem ser remetidos, em formato WORD, em dois arquivos 
diversos no mesmo e-mail:  

a.  contendo todas as informações (itens 1 ao 7) e o título do arquivo 
deve conter o título do texto seguido do sobrenome do primeiro autor 

b. arquivo sem dados de identificação de autoria (sem o item1), e o título 
do arquivo deve conter apenas o título do texto  
 
Enviar os resumos para o seguinte endereço de email:  alfid@usp.br 
 
 

 
 
 



 


