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A legislação do desporto 

no município de Fortaleza, 

de 1985 aos dias atuais

PALAVRAS CHAVE:

Política. Desporto. Esporte. Fortaleza.

RESUMO

O presente trabalho procura analisar a política do desporto, regulamentada em forma de 

lei, entre os anos de 1985 – 2015 no município de Fortaleza. Tal pesquisa foi realizada a 

partir de um diálogo com a historiografia da cidade em pauta e com o debate sobre políti-

cas públicas de esporte no Brasil. Tomamos como fonte privilegiada as normas jurídicas 

aprovadas na Câmara Municipal de Fortaleza e sancionadas pelos prefeitos em exercício 

em cada período histórico. Das trinta e quatro normas jurídicas documentadas onze, a sua 

maioria, instituem datas comemorativas, sete instituem eventos no calendário esportivo 

da cidade, quatro regulamentam o uso do espaço público, outras quatro dão providências 

relativas à realização da Copa do Mundo de Futebol, três instituem incentivo de acesso 

ao desporto, duas denominam espaços públicos e outras três, em seu conjunto, criam a 

Secretaria de Esporte e Lazer e de espaços públicos voltados ao atendimento do desporto. 

Apesar dos avanços no tocante as discussões sobre o atendimento e legislação do direito 

de acesso ao desporto na cidade de Fortaleza, é pouco notória uma política pública efetiva 

que transcenda os programas de governo de cada gestão eleita durante o período do estu-

do. A maioria das ações previstas em lei é fragmentária, atendendo a interesses de peque-

nos grupos da sociedade, e corriqueiramente sazonais, destacando-se pequenos eventos 

realizados pelo poder executivo municipal. No tocante a grandes eventos há a criação de 

“estados de exceção”, desregulamentando o ordenamento fiscal da cidade, insurgindo-se a 

favor da diminuição da intervenção estatal. 
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Uma análise 

comparada da relação entre 

a constituição do esporte 

e os poderes públicos: 

Rio de Janeiro e Bahia

PALAVRAS CHAVE:

Esporte. Política. Rio de Janeiro. Bahi.

RESUMO

Este estudo analisou comparativamente a construção de projetos de modernidade e a con-

formação do campo esportivo no Rio de Janeiro e na Bahia e as relações entre os poderes 

políticos e o esporte. Para investigar Salvador, usamos como fontes jornais de circulação 

diária e revistas. Para o Rio de Janeiro, trabalhamos com estudos já prontos. Foi entre fins 

do século XIX e início do século XX, que o esporte viveu sua fase de implantação e busca 

de consolidação, como uma experiência corporal que representava ideais da modernidade. 

Foi nesse período que se constituíram as primeiras iniciativas de ligação entre os esportes 

e a classe política. O estabelecimento da existência ou não de uma relação entre a política 

e o esporte se via no envolvimento direto dos políticos com as atividades, ou numa convi-

vência mediada pelas entidades dirigentes. Entender o papel da participação política, na 

constituição do esporte, pode ajudar a análise do desenvolvimento esportivo. Concluímos 

que os esportes na Bahia não alcançaram o mesmo desenvolvimento que no Rio de Janeiro, 

devido à falta de apoio, seja com financiamento direto, ou com reformas que facilitassem 

as práticas. Ao contrário do Rio de Janeiro, as principais obras urbanas baianas não acon-

teceram em locais próximos aos espaços esportivos e com o tempo, a elite soteropolitana, 

diferente da carioca, se deslocou para longe dos locais usados como praças esportivas.
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381Os primeiros homens 

na dança clássica 

no sul do Brasil

PALAVRAS CHAVE:

Ballet. Porto Alegre. História da dança. 

Homens na dança.

RESUMO

Esta pesquisa tem o objetivo de contribuir com bibliografia adicional para a história da dan-

ça. Relata a trajetória de bailarinos do sexo masculino que alcançaram reconhecimento 

na arte da dança em período em que eram estigmatizados por escolherem o ballet clás-

sico como atividade no Brasil. Para isso, foram selecionados três profissionais: João Luiz 

Rolla, Rony Leal e Antônio Carlos Cardoso. O primeiro estudou e seguiu seu trabalho como 

formador de bailarinos em Porto Alegre, no estado do Rio Grande do Sul, onde manteve 

escola de dança. Os dois últimos complementaram seus estudos e, também integraram 

companhias européias. Esse resgate foi possível com a colaboração de Rony Leal e Antô-

nio Carlos Cardoso, através de entrevistas e do fornecimento de imagens e documentos de 

seus acervos pessoais. Para referir a trajetória de João Luiz Rolla, a base foi bibliográfica 

e no seu material, disponível no Centro de Memória de Esporte da Universidade Federal do 

Rio Grande do Sul. 
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Pós-graduação 

em Educação Física no Brasil: 

O estado da arte da ginástica

PALAVRAS CHAVE:

Pós-graduação. Ginástica. Tese. Dissertação.

RESUMO

Atualmente existem 49 programas brasileiros de pós graduação em Educação Física, com 

a missão de produzir e socializar o conhecimento da área. Como a Ginástica representa um 

dos conteúdos/conhecimentos inerentes à Educação Física, é relevante verificar como ela 

vem sendo tratada neste espaço. O objetivo da presente pesquisa foi identificar e analisar 

as dissertações e teses brasileiras sobre ginástica produzidas na pós graduação no perío-

do de 2000-2015. Para tal, foi feito um levantamento online dos programas e respectivas 

investigações sobre o tema no site da CAPES (Coordenação de Aperfeiçoamento de Pessoal 

de Nível Superior). Os resultados foram tabulados numa planilha e criadas categorias com 

base na Análise de Conteúdo (MORAES, 1999). Do total de 49 programas, 15 investigaram 

a ginástica (30,6%). Nestes, há 78 trabalhos (65 dissertações e 13 teses), sendo a maioria 

na região sudeste (53,9%) e produzidos por universidades públicas (85,8%). O ano de 2008 

foi o que mais produziu dissertações e o de 2012 as teses. Após a análise léxica dos estu-

dos, estabeleceu-se oito categorias: Ginástica de Competição (20,5%); Ginástica Laboral e 

Qualidade de Vida (17,9%); Cursos de Educação Física e Prática Profissional em Ginástica 

(14%); Ginástica e o Ensino-Aprendizagem (14%); Hidroginástica (10,2%); Ginásticas de 

Academia (8,9%); Formação de Técnicos e Atletas nas Ginásticas de Competição (7,7%); 

História e a Ginástica (6,4%). Fica patente que o tema Ginástica ainda necessita ser melhor 

trabalhado na produção científica dos programas e deve ser dada maior atenção para as 

modalidades esportivas presentes no programa da Federação Internacional de Ginástica.

Agradecimentos: à Fundação de Amparo à Pesquisa do Estado de Minas Gerais – FAPEMIG.
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395Futebol e identidade nacional 

na obra de Nelson Rodrigues 

(1951-1970)

PALAVRAS CHAVE:

Futebol. Nelson Rodrigues. Literatura. 

Identidade nacional.

RESUMO

O objetivo da presente pesquisa é analisar as abordagens futebolísticas na obra de Nelson 

Rodrigues, entre 1951 e 1970. Se Nelson Rodrigues, independentemente do gênero que 

escrevia, mantinha-se na intersecção entre o factual e o fictício, pode-se constatar que, as-

sim como a dramaticidade típica do teatro rodrigueano adentra a crônica esportiva, o fute-

bol – enquanto tema do cotidiano – também ocupou um espaço na ficção, representada pe-

los contos e roteiros. Nesse sentido, quais as conjunções utilizadas por Nelson Rodrigues, 

ao retratar o futebol em sua obra do período entre 1951 e 1970? O esporte nos roteiros e 

contos é o mesmo dramatizado nas crônicas ou assume papel preponderante na psicolo-

gização de seus personagens? E, em contrapartida, esse ponto de vista psicológico acerca 

dos personagens adentra a crônica esportiva? A fim de solucionar as questões levantadas 

previamente, fez-se necessário o uso da análise literária, proposta de Antonio Candido, 

que considera tanto as questões do texto por si só, quanto os aspectos do contexto que, 

inevitavelmente, permeiam a obra. Com base na análise das fontes, constatou-se que, se 

na crônica esportiva, Nelson Rodrigues se utilizava da psicologia para falar do complexo 

de vira-latas e do bem-estar do atleta, que se sentia inferior diante de estrangeiro, nos 

contos e roteiros o autor estabelece o futebol como elemento de sublimação das repres-

sões cotidianas. A trama teatral, que também se reflete no conto, atua como um meio de 

exemplificar, de maneira prática, os sentimentos em torno do esporte, expostos na crônica.
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385Políticas públicas 

de ensino superior: Caminhos 

da ciência, tecnologia e educação 
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científico

PALAVRAS CHAVE:
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Educação Física. Campo científico.

RESUMO

A constituição do campo científico no Brasil, a partir de 1950, foi determinante para a cria-

ção de Aparelhos Ideológicos de Estado responsáveis por elaborar e implementar Política 

Públicas de Ciência e Tecnologia. O Estado, buscando criar as estruturas fundantes para o 

desenvolvimento da nação, assume a ciência como campo estratégico para mostrar o poten-

cial socioeconômico do país. Esse ideal de ciência e desenvolvimento que o Brasil materializou 

em suas políticas para o setor recebeu forte influência do processo de institucionalização da 

ciência nos Estados Unidos. Nessa nova relação com a ciência, o Estado passa a ser o princi-

pal financiador da pesquisa básica e, a Universidade, o lugar social para sua realização. Dian-

te desse cenário, o objetivo do estudo é compreender o processo de constituição do campo 

científico da Educação Física brasileira a partir do contexto político, científico e educacional 

estabelecido a partir das relações político-ideológicas entre o Brasil e os Estados Unidos. Uti-

lizamos como fontes documentais os Acordos MEC-USAID, que estão sendo analisados a partir 

dos princípios teórico-metodológicos da Análise do Discurso e da Teoria dos Campos de Pierre 

Bourdieu. As análises iniciais apontam para uma desestruturação da ideia hegemônica na área 

de que a constituição do campo científico da Educação Física ocorreu a partir da influência do 

movimento disciplinar da Educação Física norte-americana “deflagradas” por Henry (1964). 

Nesse sentido, acreditamos que esse ideal foi instituído sem uma reflexão do contexto his-

tórico, sem uma análise mais apropriada do que estava na base ideológica desse movimento. 
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459Narrativa do Futebol como 

uma metáfora da organização 

política da sociedade 

brasileira. Ou vice versa?

PALAVRAS CHAVE:

Futebol. História. Política. Brasil.

RESUMO

Este texto destaca a possibilidade de narrar e analisar o futebol brasileiro como uma metá-

fora do contexto histórico político vivido pelo Brasil entre a década de 1950 e o ano de 2016. 

Parte-se da análise da relação entre a organização política da sociedade brasileira e os di-

ferentes contextos apresentados pelo futebol, com destaque nos anos em que foi campeão 

mundial. O futebol brasileiro se mostra como uma interessante analogia da política, econo-

mia e sociedade quando conquista as copas de 1958, 1962 e 1970 junto com a euforia da 

industrialização e modernização e o “milagre econômico”. A ditadura militar (1964-1985) 

reservou momentos difíceis para a sociedade e para o futebol. A superação desse cenário 

aconteceu em 1994 quando o Brasil voltaria a triunfar no campeonato mundial e o país 

estabilizou a moeda, controlando a inflação com plano Real. Nos anos 2000, apesar das 

denúncias de corrupção na CBF e o enfraquecimento do futebol nacional o Brasil consegui-

ria mais uma conquista em 2002. Politicamente, o Brasil queria mudança e isso aconteceu 

com a eleição de Lula e depois de Dilma potencializando conquistas sociais. Mas o Brasil 

sofreu um abalo em 2016 com um pedido de impeachment com motivações políticas e não 

jurídicas, um golpe na democracia. Assim como podemos falar que o 7x1 foi um golpe no 

futebol brasileiro. Portanto, esse jogo de reflexão nos permite compreender a história do 

futebol com fatos políticos e vice-versa, ultrapassando o entendimento do esporte como 

um espetáculo desconexo com questões mais amplas da sociedade.
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447Os primórdios dos esportes 

de combate na cidade do Rio 

de Janeiro: Uma análise 

a partir dos jornais

PALAVRAS CHAVE:
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Esporte de combate. Capoeira.

RESUMO

O objetivo deste trabalho é analisar os primórdios e a popularização do boxe, da luta ro-

mana, do jiu-jitsu e do jogo da capoeira na cidade do Rio de Janeiro, nas primeiras décadas 

do século XX. Para tanto, utilizou-se de fontes jornalísticas, as quais exigem cuidado no 

sentido de identificar as condições técnicas de produção vigentes, bem como o questiona-

mento do que foi escolhido e por que, pensando no contexto do que se tinha disponível para 

a publicação. Considerando aspectos relacionados com a violência e identidade nacional, 

questiona-se: como as modalidades de combate e as artes marciais foram retratadas nos 

periódicos da cidade do Rio de Janeiro, nas primeiras décadas do século XX? Dessa forma, 

a pretensão deste trabalho é entender como os periódicos se manifestavam diante das 

novas lutas que se desenvolviam no país. Ao longo desta pesquisa foi possível perceber 

que o processo de urbanização da cidade do Rio de Janeiro, ocorrido no início do século XX, 

coadunado a um ideário modernista, propiciou a introjeção de novos hábitos e costumes 

estrangeiros, dentre eles a adoção de diversas práticas esportivas, como o turfe, o remo 

e o futebol. Se por um lado o processo de modernização da então capital federal con-

templava principalmente os anseios de uma elite, com sentido à aproximação dos hábitos 

europeus; por outro lado, este incipiente ambiente urbano possibilitou a popularização de 

alguns esportes nos extratos populacionais menos privilegiados economicamente, como o 

boxe, a luta romana, o jiu-jitsu e a capoeira.
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