
CONTRATEMPOS E INCENTIVOS: MAPA SOCIAL DO
DESPORTO UNIVERSITÁRIO NA UNIVERSIDADE FEDERAL

DO CEARÁ

Encontros Universitários da UFC 2016

IX Encontro de Experiências Estudantis

Carolina Rodrigues Moreira, Isabelle Cristina Sampaio Ribeiro, Sabrina Lima da Silva, Brena
Kelly Viana Pereira, Juliana Aguiar Braga, Wildner Lins de Souza

A realidade social dos atletas do desporto da Universidade Federal do Ceará
(UFC)é  bastante  variada  e  a  prática  de  um  esporte  pode  estar  diretamente
relacionada  à  essa  condição  social  favorável  ou  desfavorável  e  ao  incentivo  do
esporte  em  âmbitos  local,nacional  e/ou  mundial.O  artigo  217  da  Constituição  de
1988 e a Lei 11.438/2006 são aparatos de melhoria da qualidade e de incentivo ao
esporte, porém, não beneficia boa parte dos atletas.A forma de acesso à bolsas e
programas  é  feita  pela  contagem  de  títulos,  sendo  que  a  disponibilidade  de
campeonatos,  clubes,  categorias  de  base  variam  conforme  o  esporte,mais
escassas nas modalidades femininas e em esportes que estão fora do padrão de
consumo midiático.Com isso é comum vários atletas, de esportes desfavorecidos,
iniciarem sua  vida  desportiva  com auxílio  de  bolsas  de  estudo  em escolas  e  em
projetos sociais.A desigualdade está vista em toda a sociedade, e no esporte não é
diferente.Por isso, o objetivo deste trabalho é traçar um mapa social e de incentivo
á  prática  desportiva  nos  atletas/estudantes  da  UFC,  a  fim  de  obter  recursos  de
análise  quantitativa  para  o  desenvolvimento  de  atividades  qualitativas  e  de
rendimento dentro do desporto da UFC e adequar, à medida do possível, a oferta
de  melhorias  e  auxílios  à  condição  social  de  cada  modalidade.A  pesquisa  foi
realizada  com  97  atletas/estudantes  de  ambos  os  gêneros  nas  modalidades
esportivas  Basquete,Futsal,Handebol  e  Vôlei.A  análise  quantitativa  deu-se  pela
resolução  de  um  questionário  que  abordava  questões  como  renda  e  quantidade
familiar,  modalidade  de  escola,  bolsas  de  auxílio,  incentivo  à  prática  do  esporte
local e nacionalmente.A pesquisa teve resultados bastantes discrepantes em todos
os  caráteres.Há  muita  diferença  financeira  entre  as  equipes.  Outro  fator  é  o
demasiado número de clubes/times presentes na modalidade do Futsal/masculino
em  comparação  às  outras.O  trabalho  evidencia  a  importância  da  pesquisa
social/incentivo para a equidade do desporto universitário
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