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Resumo: O futebol apresenta-se em nossa sociedade como um fenômeno que
interfere direta ou indiretamente na vida de boa parte da população. Como um
tema de estudo ele pode ser apropriado por diversas áreas de conhecimento.
Entendendo a importância desse esporte, esse trabalho teve como objetivo
geral Investigar como o tema futebol tem sido abordado nos Trabalhos de
Conclusão de Curso TCCs (monografias) do Curso de Licenciatura em
Educação Física da URCA. E como específicos: a) Discutir sobre o esporte em
especifico o futebol como fenômeno social e produtor de conhecimento; b)
Caracterizar os estudos monográficos sobre o futebol desenvolvidos nos
cursos de Licenciatura em Educação Física da URCA de Crato e Iguatu; c)
Analisar como têm sido realizadas as produções monográficas em torno do
futebol nesses cursos. A metodologia escolhida para o desenvolvimento do
estudo é do tipo documental de abordagem qualitativa. Concluímos com essa
pesquisa que o tema futebol tem presença significativa entre os TCCs do curso
de EF da URCA, que sofreram aumento significativo desencadeado
principalmente por eventos como a Copa do Mundo de Futebol e a presença de
docentes que discutem essa temática de forma direta, bem como as mais
diversas áreas em que o futebol foi objeto de estudo. Todavia, essas
discussões possuem grande margem para crescer e se diversificar ainda mais,
de modo que seja benéfico tanto para a instituição, quanto para os alunos,
contribuindo para a ampliação do debate e compreensão deste fenômeno.
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