
 
II Simpósio de Futebol 

 
 Migrações, mídias e sociabilidades 

 
02 e 03 de Maio de 2012, Florianópolis 

 
Centro de Filosofia e Ciências Humanas (CFH) - Universidade Federal de Santa Catarina 

 

 
Foto de Claudia Amodio na Praia de Araçatiba, Ilha Grande, Rio de Janeiro. 

 
 

Apresentação 
 
O II Simpósio de Futebol: migrações, mídias e sociabilidades, trata-se de um evento de debate e 
divulgação científica de estudos e trabalhos relacionados ao futebol. Composto por 
comunicações orais, mesas temáticas e mostra áudio-visual, o II Simpósio de Futebol é um 
encontro onde privilegia-se a construção de saberes compartilhados tendo como fonte aquilo que 
está denominado por ciências humanas e sociais. Provindos de áreas disciplinares do 
conhecimento, os conhecimentos produzidos sobre, com, para o futebol, têm analisado suas 
mais variadas instâncias, nesta edição dando atenção especial com mesas temáticas sobre 
migração, mídia e sociabilidade e suas implicações políticas, sociais, culturais e econômicas. 
Estas por sua vez trazem algumas questões mais evidentes do imaginário social e outras mais 
sutis, como por exemplo: a construção regional/nacional do evento Copa do Mundo de 2014, a 
emergência da profissionalização do futebol praticado por mulheres, a expansão das redes 
sociais e sua relação com os clubes de futebol profissional, as transformações do pertencimento 
clubístico e de suas práticas contemporâneas, as reconstruções historiográficas, a configuração 
do futebol varzeano seja ele urbano ou rural, as práticas discursivas elaborados pelos diferentes 
meios e agentes, etc. 
 



Contexto 
 
A produção acadêmica relacionada aos estudos de futebol vem crescendo quantitativa e 
qualitativamente nos últimos anos. Não se limitando a uma área do conhecimento específica ou 
mesmo às fronteiras nacionais, o presente simpósio pretende atingir pesquisadores/as de 
Centros de Pesquisa, Universidades Públicas e/ou Privadas das diversas regiões do país. Esta 
pluralidade permite que as repercussões dos debates acadêmicos mantenham diálogos com os 
grandes meios de comunicação, não só como elemento de análise mas como espaço de 
divulgação de saberes. 
 
Instituições de CT&I 
 
Conforme a participação da primeira edição deste simpósio no ano de 2010 intitulado "Simpósio 
Futebol: espetáculo e corporalidade" é possível atender a uma demanda local, regional e 
nacional dos debates acadêmicos através da diversidade de pesquisadores/as de Centros de 
Pesquisa, Universidades Públicas e/ou Privadas. Em sua primeira edição o simpósio reuniu 
participantes das regiões:  
- instituições locais: UFSC e IFSC; 
- região sul: UFRGS, UFPR, UFPEL e UFSM;  
- região sudeste: UFF, UERJ, UFRJ, PUC-SP, USP, UFSCAR e UNIFAL-MG; 
- região nordeste: UFPE; 
- Internacional: UNTREF (Universidad Nacional Tres de Febrero, Buenos Aires, Argentina). 
Outros 
Profissionais ligados às áreas de educação física, comunicação, ciências sociais, antropologia, 
administração, psicologia, pedagogia, literatura, professores, professoras e estudantes em geral, 
aqueles/aquelas que possuem alguma afinidade com a temática. 
 
Descrição da temática do evento 
Desde algum tempo já não é necessário considerar o alcance atingido por um fenômeno como o 
futebol, trata-se de analisar as estratégias com que este se torna configurado em determinado 
contexto. Assim, entendendo o futebol como uma prática ampla, plural e incessantemente 
atualizada por quem o prática, mesmo que seja tratado na maioria das vezes apenas como uma 
modalidade esportiva inserida em um modelo profissional, faz-se necessário considerar a 
ressonância que o futebol manteve com outras práticas corporais e esportivas, assim como a 
construção de significado político, social, cultural e social alcançado por sua legitimidade na vida 
cotidiana contemporânea. Optou-se por privilegiar três sub-temas neste momento, a saber: as 
migrações, mais evidentes no contexto profissional os estudos sobre transições nos territórios 
nacionais e internacionais normalmente não têm tratado de fenômenos singulares como o caso 
do futebol e da prostituição, desta forma, entender a migração de jogadores para outros clubes e 
clubes situados em outros países significa também compreender as dinâmicas exercidas por 
esta prática e seus atores contemporaneamente. Junto a isso, os meios de comunicação são um 
outro elemento importante para manutenção, construção e significação assumida pelos múltiplos 
"futebóis". Um alcance daquilo que pode ser chamado de "global" passar por este elemento, 
sendo que esta adjetivação poderia ser utilizada para qualificar não só práticas esportivas e 
corporais como o caso do futebol, mas outras práticas culturais como as artísticas no caso do 
cinema, atuando na manutenção e visibilidade de certos fenômenos. No que se refere a 
sociabilidade, é possível problematizar um campo de estudos do futebol para além deste 
conceito ligado às relações de trabalho. Aqui tem-se em vista a constituição de vínculos feitos no 
exercício da prática esportiva propriamente dita e também daquelas relações que extrapolam 



este espaço ordenando a vida dos atores a partir desta prática, sejam torcidas, dirigentes, 
espectadores/as, etc. 
 
Justificativas 
A realização da segunda edição de um seminário sobre futebol atua através de um espaço de 
discussão interdisciplinar acadêmico e profissional para pensar o fenômeno do futebol e sua 
inserção nas diferentes áreas disciplinares pelas quais está constituído o conhecimento 
científico. Recentemente as práticas esportivas e corporais deixaram de ser propriedades 
exclusivas do campo do saber médico-biológico e passaram a ser exploradas pelos saberes 
produzidos em ciências sociais e humanas. A partir disso é possível mapear a ressonância 
destes estudos através de sua intervenção e contribuição para os conhecimentos mais clássicos 
da ciência, bem como do fomento para pensar políticas públicas de Estado. Portanto, para além 
da constituição de saberes próprios ao fenômeno, este espaço permite a emergência de saberes 
que reconstituem e refazem teorias sociais que até então permaneciam desatentas a esta 
dimensão. 
 
Importância, impactos e resultados 
A consolidação de um espaço de discussão pelas perspectivas descritas pode proporcionar a 
ampliação do debate que cerca o fenômeno. Não se trata de legitimar o futebol através de seu 
reconhecimento enquanto uma prática a ser estudada pela comunidade acadêmica, mas de 
analisar quais as implicações possíveis e sua importância na vida social. Assim sendo, a 
presença de estudos sobre futebol auxiliam na compreensão da dinâmica social da vida urbana 
brasileira. 
 
Objetivos 
Objetivo geral 
Consolidar um espaço de discussão a partir das ciências humanas e sociais no que se refere 
aos estudos sobre futebol e sua interlocução com os diversos sujeitos envolvidos - profissionais, 
professoras/es, acadêmicos/as, estudantes. 
 
Objetivos específicos 
- Problematizar no contexto do futebol os elementos que compõem as mídias, as migrações e as 
sociabilidades;  
- ampliar a constituição de saberes provindos pela primazia do objeto de pesquisa, portanto 
promovidos interdisciplinarmente;  
- analisar as repercussões da Copa do Mundo a ser realizada no Brasil em 2014. 
 
Integração a ser promovida pelo evento entre os diversos atores envolvidos 
Conceber o futebol como um fenômeno multifacetado e plural que alcançou enorme legitimidade 
política, social, econômica e cultural, coloca a necessidade de pensá-lo em uma perspectiva 
interdisciplinar. A partir disso é possível pensar na emergência de novos saberes que subsidiam 
pesquisas de campo e por estas são subsidiados. Através do intercâmbio científico realizado por 
comunicações orais e exposições áudio-visuais pretende-se colocar em evidência 
conhecimentos que tensionam e problematizam a ordem e a maneira com que pensamos o 
futebol. 



Programação 
 
Programação completa em elaboração. 
 
Datas Importantes 
 
De 25 janeiro à 15 março de 2012 Inscrições comunicações orais (apenas resumos). 
 
15/03/2012 – Prazo final para o recebimento de comunicações orais (resumos). 
 
22/03/2012 – Divulgação das propostas de comunicações. 
 
20/04/2012 – Prazo final para o envio do material da Mostra áudio-visual  
Prazo final para o envio dos textos completos. 
 
 
02/05 e 03/05/2012 – II Simpósio de Futebol. 
 
 



Inscrições 
 
1. Para participação como ouvinte (recebimento de certificado) enviar e-mail para 
navifutebol@gmail.com escrevendo no campo “assunto” o título “INSCRIÇÃO OUVINTE”.  
 
2. Para participação através de Comunicação Oral enviar e-mail para 
navifutebol@gmail.com com o assunto “INSCRIÇÃO COMUNICAÇÃO”. Ver normas no tópico 
correspondente. 
 
3. Para participação através da Mostra Audiovisual enviar e-mail para 
navifutebol@gmail.com com o assunto “INSCRIÇÃO AUDIOVISUAL”. Ver o edital da Mostra. 
 
Em todos os casos, o corpo do e-mail deve conter os seguintes dados: 
 
- Nome completo por extenso (o mesmo será utilizado no certificado); 
- CPF; 
- Data de nascimento; 
- Filiação institucional (caso exista) 
 
 
Todas as inscrições são gratuitas. 
 
 
Outras informações entrar em contato pelo correio eletrônico: navifutebol@gmail.com 



 
Mostra Audiovisual 

 
Edital para Mostra de Vídeo e Fotografia do II Simpósio de futebol 
  
A Mostra de vídeos e fotografia faz parte da programação do II Simpósio de Futebol: migrações, 
mídias e sociabilidades. 
I – Participação 
Para a mostra de vídeos, podem participar obras em documentário, animação, ficção e 
experimental, com no máximo 50 minutos, incluindo os créditos. As obras podem ter sido 
produzidas em quaisquer mídia desde que a cópia enviada para exibição esteja em DVD ou avi e 
acompanhar sinopse e imagem em 300dpi para divulgação e catálogo. 
Para a mostra de fotografias, podem ser inscritas conjunto de até 10 (dez) fotografias, tamanho 
mínimo 20x25cm, com legendas, texto de apresentação e uma imagem em 300dpi para 
divulgação e catálogo. 
II – Inscrição 
Dvds e fotografias devem ser enviados em envelope lacrado, contendo autorização de exibição e 
exposição durante o evento. 
O material (fotografia e vídeo) deve ser enviado com o título “II Simpósio de Futebol” para o 
NAVI – Núcleo de Antropologia Visual e Estudos da Imagem/CFH. Campus universitário – 
Universidade Federal de Santa Catarina. 
Enviar e-mail para navifutebol@gmail.com preenchendo o campo “assunto” com “INSCRIÇÃO 
AUDIOVISUAL”. No corpo do e-mail deve constar identificação de autoria e institucional e título 
da obra. 
III – Seleção 
A seleção dos vídeos e fotografias será feita pela comissão designada pela organização do 
Simpósio. 
 



 
Comunicações orais 

 
Normas para o envio de comunicações orais 

 
De 25 de janeiro até 15 de março de 2012 estaremos aceitando o envio de trabalhos para o II 
Simpósio de Futebol: migrações, mídias e sociabilidades. 
 

1. Avaliação, aceitação e eliminação de trabalhos serão realizadas pela Comissão 
Científica do evento. 

2. Como autor/a principal, o/a participante poderá submeter apenas 1 (um) trabalho 
escrito no II Simpósio de Futebol: migrações, mídias e sociabilidades. As/os 
interessados/as devem  atender às demais normas de envio de resumos e artigos 
constantes neste site. Os casos omissos serão  resolvidos pela comissão organizadora e 
científica do evento. 

OBSERVAÇÃO: Os trabalhos de vídeo não estão incluídos. Um/a mesma/o 
participante, no entanto, poderá submeter também 1 (um) audiovisual como 
autor/a principal. 

 
Orientações para escrita dos Resumos (envio até 15 de março): 
 

1. Para a submissão de trabalhos devem ser enviados resumos seguindo as seguintes 
normas. Deverão ser preenchidos os seguintes campos: Título da comunicação, 
Resumo com no máximo 1500 caracteres com espaço, até três Palavras-Chave, Nome 
da/o Autor/a e das/os Co-Autoras/es. Em nota de rodapé a partir da identificação de 
autoria deverá constar Titulação, Instituição, Agência Financiadora.  

2. Redigido em arquivo editor de texto word (extensão .doc), o título do artigo e nome 
dos/as autores/as devem ser escritos em fonte Times New Roman, tamanho 12, em 
Caixa Alta, separado por um linha, centralizados, com nota de rodapé para a 
identificação institucional e de autoria. O resumo não poderá conter tabelas, figuras, 
imagens, caracteres especiais, notas de rodapé, citações, referências ou os títulos das 
partes (introdução, objetivos, etc). Estas mesmas exigências são válidas para o resumo 
no arquivo com o trabalho completo. 

3. Os trabalhos serão avaliados de acordo com os seguintes critérios: (a) Fundamentação 
e relevância do estudo; (b) Qualidade gramatical do texto; (c) Objetividade; (d) 
Adequação do método aos objetivos propostos; (e) Clareza na apresentação dos 
resultados e sua discussão; (f) Cumprimento das normas para elaboração dos resumos; 
(g) inovação da proposta. 

4. Prazo de envio até o dia 15 de março de 2012 pelo e-mail navifutebol@gmail.com com 
o campo “assunto” intitulado “INSCRIÇÃO COMUNICAÇÃO”. 

5. Após a divulgação das propostas aprovadas e selecionadas, por meio de correio 
eletrônico, os/as participantes com propostas selecionadas devem confirmar sua 
participação no evento até o dia 20 de abril de 2012 ao enviar o trabalho completo. 

 
Orientações para escrita dos artigos completos (envio até 20 de abril): 
 



1. Para a elaboração do texto completo os/as participantes deverão proceder considerando 
os seguintes critérios: 

a. O artigo deve ser enviado para o e-mail navifutebol@gmail.com em arquivo 
editor de texto word (extensão .doc), devendo constar no campo “assunto”: 
“TEXTO COMPLETO”. 

b. Fonte “Times New Roman”, tamanho 12, com espaçamento 1,5 cm entre linhas; 
c. A página deve estar configurada com margens de 2 cm e papel A4; 
d. O tamanho dos artigos deve ter como limite 40 mil caracteres (com espaços e 

incluindo as notas de rodapé, título, resumo e referências) limitados por um 
mínimo de 10 páginas e um máximo de 15 páginas no formato indicado; 

e. O título do artigo e autoria devem ser escritos em fonte Times New Roman, 
tamanho 12, em Caixa Alta, separados por uma linha centralizados, com nota de 
rodapé a partir da autoria para identificação institucional e financiamento do 
estudo; 

f. As referências bibliográficas, contendo somente os autores citados no trabalho, 
deverão ser apresentadas em ordem alfabética ao final do trabalho. Todos os 
autores citados devem constar na lista de referência; 

g. As demais normas para elaboração, formatação e citação deverão seguir as 
normas da ABNT. 

OBSERVAÇÕES: Os artigos publicados e as referências mencionadas são de inteira 
responsabilidade de suas/seus autores/as. 

Somente os trabalhos aprovados e apresentados durante o evento serão publicados em Anais 
no site do evento. 
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