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Resumo:

O futebol é indubitavelmente a prática esportiva mais difundida socialmente no
globo sendo praticada como profissão, lazer, em grandes arenas esportivas,
campos de terra batida, em praças e até mesmo na rua. Essas forma de prática,
possui sempre elementos particulares de organização que implicam a forma de
organização social e cultura de cada lugar, até mesmo o futebol patronizado na
sua forma particular. Assim o presente estudo busca analisar as dimensões
históricas e ontológicas da prática esportiva do futebol na região do cariri, as
particularidades e subjetividades dessa prática. Caracteriza-se como uma
pesquisa bibliográfica, descritiva tendo como ferramenta de coleta de dados uma
entrevista semi-estruturada e análise a luz da história oral. Partiremos dos
teóricos metodológicos do materialismo histórico formulados por Marx (18181883) e Engels (1820-1895) sendo referencial matricial deste estudo. A
problemática é norteada por uma pergunta chave, a saber: Quais as dimensões
históricas e ontológicas do futebol enquanto prática esportiva e suas
particularidades na região do cariri?
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1. Introdução
O futebol é a prática atlética com maior alcance no globo terrestre. Sua
disseminação vai desde os maiores campeonatos do mundo, até as brincadeiras
de chutar a bola que, apesar de suas especificidades culturais, é praticado em
todos os continentes. Segundo Carvalho (2012) aproximadamente meio bilhão
de pessoas tiram, direta ou indiretamente seu sustento do futebol, no qual são
ou foram praticantes dessa modalidade, correspondem a 60% da população
mundial.
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Enquanto modalidade esportiva de alto rendimento, o futebol ocupa
grande espaço nas grandes emissores e mídias socias, com patrocínios
astronômicos e com enormes transações comerciais. Essa pratica esportiva não
se restringe apenas as quatro linhas, pois está direta ou indiretamente
relacionado com grandes proprietários de riquezas econômicas.
O futebol enquanto fenômeno esportivo vê na copa do mundo de futebol
masculina o maior evento desta modalidade, sendo assim, um megaevento
esportivo. Independente da sua subjetividade de gostar ou não do futebol, ele
interfere direta ou indiretamente no cotidiano das pessoas.
Ao que se trata o futebol profissional e seu conjunto que o cerca, questões
política, econômica e etc. torna o debate esporte na escola x esporte da escola
atual. Devido a influência que o futebol profissional tem, pela ocupação nas
grandes mídias, com isso o esporte na escola reproduz os sentidos e significados
do alto rendimento no lócus escolar.
Alguns historiadores enxergavam semelhança nas práticas de jogos com
bola com o futebol da atualidade, o único grau de peculiaridade que havia era a
bola. Os sentidos e significados dessa prática do futebol tal qual ela é hoje ganha
corpo durante o século XIX. Nascido na Inglaterra, berço e coração da revolução
industrial, logo ganhou adeptos em todas as classes sociais, mesmo que
predominantemente fosse pratica pela elite inglesa.
No Brasil, como demonstra Santos e Neto (2002), a germe da prática do
futebol começa a ser trabalhada em escolas jesuítas, com objetivos higienistas
e de formação corporal e moral. Mesmo antes de Charles Muller desembarca
com uma bola no Brasil, já haviam um livro de regras dessa prática nos portos,
por marinheiros predominantemente

ingleses. Assim como

já

estava

disseminada por trabalhadores das indústrias.
Elementos que nos coloca objetivamente a seguintes questões: Quais
são as dimensões históricas e ontológicas do futebol enquanto prática
esportiva? O que é a prática esportiva? Quais as particularidades da prática
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do futebol na região do cariri? Possuem elas os mesmos sentidos e
significados?
2. Objetivo
Geral: Analisar as dimensões históricas e ontológicas da prática esportiva
do futebol.
Específicos: Compreender o fenômeno esportivo do futebol; debater as
versões da chegada do futebol ao Brasil; investigar as particularidades da prática
do futebol na região do cariri, seus sentidos e significados.
3. Metodologia
Utilizaremos da pesquisa bibliográfica na qual as análises do objeto do
estudo são formulações de autores, acerca do complexo do esporte, com a
pretensão de analisar os escritos sistematizados e suas formulações teóricas; e,
nesse sentido, compreender a concepção dos autores estudados.
Para investigar da prática do futebol na região do cariri, serão realizadas
entrevistas semiestruturadas em bairros ou cidades com pessoas notoriamente
relacionada ao conhecimento da temática abordada (atletas, ex-atletas,
organizadores de campeonatos e membros da comunidade que de forma direta
ou indireta contribuam/contribuíram para o desenvolvimento da prática do futebol
na região do cariri cearense, maiores de 18 anos), sendo, portanto, critério de
inclusão/exclusão da pesquisa. Esse momento da pesquisa, caracterizamos
como pesquisa de campo e análise qualitativa.
Para a compreensão e interpretação das formulações dos autores, os
pressupostos teóricos-metodológicos do Materialismo Histórico formulados por
Karl Marx (1818-1883) e Friedrich Engels (1820-1895) será referencial matricial
desse estudo, pois compreendemos ser essa contribuição teórico-política que
melhor explica o movimento do real.
4. Resultados
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A prática esportiva do futebol, enquanto complexo social e produto das
relações históricas e concretas e sendo assim, fruto de múltiplas determinações,
mesmo

que

possuindo

um certo

grau

de

autonomia

relativa, está

ontologicamente determinado pelas mudanças nas relações de produção, o que
nos leva a hipótese de afirmar que o futebol, assume nessa forma de
organização social, sentidos e significados que são históricos e inerentes a essa
forma de organização social vigente. Com isso, esperamos traçar um perfil
bibliográfico sobre o futebol na região do cariri, analisar suas particularidades e
subjetividades, mesmo sabendo das escassez bibliográfica sobre o futebol na
região, sendo isso que nos motiva a pesquisar.
5. Conclusão
O presente estudo encontra-se em andamento em virtude do ano atípico
que vivemos em decorrência da pandemia. A pesquisa que é de cunho
qualitativa e de campo foi prejudicada por conta dos decretos de isolamento
social, com isso, tornou-se inviável a realização de entrevistas como previsto na
metodologia. Restando assim, apenas revisões bibliográficas acerca do tema.
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