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RESUMO 

 

 

O presente trabalho objetiva investigar a existência de uma identificação dos alunos de 
engenharia, da Universidade Federal do Rio Grande do Sul, com a Associação Atlética 
Acadêmica da Escola de Engenharia – AAEE, como se durante o processo de formação 
esses alunos têm sua identidade, enquanto futuros profissionais de engenharia, influenciada 
pela participação na AAEE e pela interação com os outros estudantes. Para tanto, fez-se 
uma revisão do estado da arte sobre os conceitos de identidade. Verificou-se que a 
identidade é um tema abordado por diversos autores e com diversos sentidos; optou-se pelo 
conceito que aborda a perspectiva sócio-histórica, em que a análise dos sujeitos não pode 
ser dissociada do estudo da sociedade e do ambiente que circundam os mesmos. Para 
comprovar esta identificação, foi desenvolvida uma análise de conteúdo de comentários 
efetuados na fanpage da AAEE e no perfil do mascote Minotauro. Nesse processo de 
análise chegou-se a seis (6) categorias: campeonatos externos, campeonatos internos, 
eventos, produtos comercializáveis, postagens de alunos e postagens da AAEE. A escolha 
deu-se visto que o Facebook é a ferramenta pela qual a Atlética comunica-se com os 
estudantes e vice-versa. Com essa pesquisa chegou-se ao resultado de que os alunos de 
engenharia da UFRGS e participantes da AAEE têm uma forte identificação com a Atlética 
e têm, a partir da participação com outros membros da AAEE, sua identidade formada e 
reafirmada como futuros profissionais de engenharia. 

 
Palavras-chave: Identidade. Identificação. Associação Atlética Acadêmica da Escola de 
Engenharia – AAEE. Facebook. 
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1  INTRODUÇÃO 

 

 

Esta pesquisa trata do processo de formação da imagem profissional do “ser” 

engenheiro, enquanto estudantes universitários de Engenharia na Universidade Federal do 

Rio Grande do Sul, a partir da sua participação no Esporte Universitário, mais 

especificamente enquanto membros ou fãs da Associação Atlética Acadêmica da Escola de 

Engenharia (AAEE) – UFRGS. Busca-se compreender através de uma análise de conteúdo 

feita nas postagens da/na fanpage da AAEE e no/do Perfil do Minotauro (mascote) como a 

participação e a socialização dos alunos na AAEE influenciam a formação identitária dos 

alunos de engenharia na construção de sua identidade durante sua trajetória acadêmica. 

Para o delineamento desta pesquisa, foi escolhido como objeto empírico a 

Associação Atlética Acadêmica da Escola de Engenharia da UFRGS, por considerar que há 

forte identificação dos alunos com a sua Associação Atlética e por considerar que existe 

material suficiente para que se faça uma análise de conteúdo.  

O segundo capítulo da pesquisa inicia com conceitos mais gerais e amplos e de 

diferentes linhas teóricas de alguns autores que trabalham com o tema de “identidade”, 

para que se possa contextualizar o trabalho e aproximar o leitor do assunto, que tem uma 

gama grande de produção intelectual, para que, a partir daí, se possa introduzir o segundo 

momento do mesmo capítulo, que é a construção da identidade a partir de um conceito 

sócio-histórico. Por haver diferentes formas de abordar a questão da construção da 

identidade, identificação, pertencimento, entre outros, foi escolhido a construção da 

identidade através do conceito histórico, por acreditar que somos seres sociais que 

interagem e que somos formados a partir de nossas atividades. Por sermos seres sociais, 

não se pode estudar o indivíduo de forma separada da própria história da sociedade e do 

ambiente em que esse indivíduo está inserido. 

O terceiro capítulo é dedicado, inicialmente, a um relato geral sobre o esporte 

universitário e as suas transformações ao passar do tempo, por achar necessário um 

entendimento global dos processos de transformação da prática esportiva no mundo até 

chegar ao Brasil. De forma breve, há um histórico do esporte no Brasil, suas 

transformações políticas e conceituais, até que se chegue ao Esporte Universitário e sua 

evolução, chegando ao Esporte no âmbito da UFRGS e da Escola de Engenharia. Esse 

breve histórico serve de contextualização para que o leitor possa entender qual é o 

ambiente em que o objeto de estudo, a Associação Atlética Acadêmica da Escola de 
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Engenharia – AAEE, está inserido e do qual faz parte. O final do terceiro capítulo é 

dedicado a um relato, feito pela própria AAEE, de sua história. A Atlética em análise, 

apesar do seu pouco tempo de existência, atrai uma parcela considerável dos alunos que 

representa, o que pode ser percebido nos eventos dos quais participa, e é uma Associação 

que tem por objetivo promover o esporte universitário, a integração entre os alunos que 

representa e a participação com os diferentes cursos da UFRGS e de outras Instituições de 

Ensino Superior. No relatório de gestão da reitoria de 2013, já se pode ver o esporte como 

forma de promoção político-social de permanência e de inclusão estudantil. 

Ressalta-se que o Esporte Universitário vem mobilizando milhares de estudantes 

de nível superior no Brasil, em especial na Região Sudeste – principalmente em São Paulo 

– e está cada vez mais próximo da nossa realidade, no Sul do País. Na UFRGS, hoje, já são 

em 5 (cinco) Atléticas. A Atlética da Faculdade de Medicina, fundada há 10 anos, a Atlética 

da Escola de Engenharia, fundada há 2 anos, e as Atléticas do Direito, da Escola de 

Administração, da Agronomia e da FABICO, fundadas neste ano, 2014. Esses dados 

demonstram que o Esporte está cada vez mais presente na vida dos estudantes da UFRGS, 

além dele ser uma ferramenta social que pode vir a servir como forma de integração social 

entre seus atores, implicando a aproximação do ser humano e o incentivo à formação de 

lideranças.  

O capítulo 4 abriga a análise de conteúdo, através da categorização de discursos 

analisados a partir do Facebook da AAEE e do Perfil do Minotauro (mascote da Atlética), 

únicos instrumentos de comunicação online que a Atlética utiliza. Foi escolhido o período 

de março até junho de 2014, primeiro semestre letivo, pela quantidade de material que 

pode ser encontrado e porque nesse período acontece o principal campeonato do qual a 

AAEE participa, o Engenharíadas Paranaense. Através da construção de um quadro que 

tem como dados: conteúdo da postagem, conteúdo dos comentários, data da postagem, 

número de curtidas, número de comentários e número de compartilhamentos; poderá ser 

analisado como acontece a interação entre o aluno e a AAEE e como a construção da 

identidade desse aluno é influenciada pela sua participação na Atlética. 

O papel das redes sociais e dos materiais de divulgação que a AAEE organiza e 

veicula serão de enorme importância para que se possa verificar como ela se apresenta aos 

alunos e como serve para formar e consolidar e a identidade do estudante do curso 

Engenharia através da AAEE e, também, para que se observe quais programas ligados às 

práticas esportivas contribuem para a transformação de realidades que melhorem a 

qualidade de vida desses alunos. 
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Os indivíduos organizam sua vida em sociedade formando instituições sociais. 
As instituições sociais são formas de ação ou de vivência a que os homens 
recorrem, sistematicamente, visando a satisfazer determinadas necessidades. 
Essa recorrência sistemática vai organizando essas formas de ação, de tal modo 
que as instituições se destacam do todo social por terem uma função ou 
finalidade, um objetivo que satisfaça a determinadas necessidades do homem, e 
uma estrutura, isto é, regras que organizam tanto as relações humanas dos que 
dela participam, como o espaço físico onde acontecem estas relações. A família, 
a escola, o Estado, a Igreja, o partido político etc. são exemplos de instituições 
sociais. As instituições sociais têm papel fundamental no processo de 
socialização.(KRUPPA, 2002, p.23-26) 
 
 

A socialização permite aos indivíduos, que fazem parte do mesmo círculo social, 

compreender a noção de identidade para si e identidade para outro.  

O capítulo 5 é dedicado às considerações finais e ao fechamento desta pesquisa, a 

partir da análise global de dados obtidos e das leituras e conceitualizações teóricas 

utilizadas em capítulos anteriores.  

O processo de construção de identidade profissional no curso escolhido é 

permeado pela dinâmica de mercado, pela noção de trabalho, pelo status da profissão no 

contexto social e pela sua participação na AAEE como reforço à identidade de “ser 

engenheiro”; assim, este trabalho busca estudar determinados fenômenos dentro do 

contexto universitário, mais especificamente, na Escola de Engenharia da UFRGS, a partir 

do público alvo de uma atlética, que nesse caso são os alunos de Engenharia que 

participam da Associação Atlética da Escola de Engenharia, e, assim, observar quais são 

suas percepções e interpretações sobre o tema em análise. 



2  O CONCEITO DE IDENTIDADE 

 

 

Diversos são os conceitos de identidade; sendo assim, não possui uma definição 

consensual entre as diferentes áreas que a utilizam. Podemos, por exemplo, falar em uma 

identidade essencial do ser? Podemos falar de uma identidade profissional? Podemos falar 

que não existe somente uma única identidade? 

Esses são alguns dos temas que serão abordados, de forma breve, neste capítulo, a 

fim de que, ao estabelecer alguns autores, possa-se desenvolver o trabalho a partir de uma 

linha teórica que melhor caracterize o objeto de pesquisa. 

 

 

2.1  OS CONCEITOS DE IDENTIDADE 

 

O conceito de identidade tem se modificado com o passar do tempo, sendo um 

conceito que se atualiza na história. Contudo podemos identificar, através de Hall (2014), 

três grandes transformações pelas quais o conceito de identidade passou: o conceito do 

sujeito Iluminista, em que se tem uma identidade fixa e inerente ao ser, dotado das 

capacidades de razão, um núcleo interior que nascia com o sujeito e permanecia o mesmo 

até sua morte. Uma identidade dita sociológica ou interativa, em constante modificação, 

coerente, influenciada pelo meio no qual nos inserimos, em contraponto à ideia Iluminista, 

esse núcleo não era autônomo e autossuficiente, mas era formado pela relação do indivíduo 

com o mundo a sua volta. A identidade a partir desse conceito sociológico mantém a teoria 

de que o ser tem um núcleo, ou uma essência, porém, agora, ela está em constante 

transformação a partir do diálogo que fazemos com o mundo exterior. E, como terceira 

grande transformação, em sua fase moderna, como reflexo de mudanças estruturais e 

institucionais, o sujeito pós-moderno; aqui a identidade fixa e essencial do indivíduo dá 

lugar a uma identidade volátil e fragmentada.  

A identidade é definida historicamente e não biologicamente. O sujeito pós-

moderno é alguém que assume papéis diferentes em diferentes momentos. A sociedade 

moderna1 é uma sociedade em constante mudança. Hall (2014) ainda cita cinco grandes 

linhas de pensamento que se contrapõem à rigidez do “eu” e que servem para endossar a 

                                                           
1 Assim como Giddens, Hall utiliza o termo Modernidade para tratar do mesmo período histórico, o qual 
Bauman chama de Pós-modernidade. 
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ideia de um sujeito descentrado. A primeira descentração refere-se ao pensamento 

Marxista, em que o homem é o construtor da sua própria história, mas apenas a partir das 

condições sociais que lhe são dadas. Marx inova na filosofia moderna ao propor que o 

homem singular é dotado de uma essência humana universal, ou seja, nega a teoria que usa 

como base teórica a essência do homem; o segundo descentramento acontece pela 

descoberta do inconsciente por Freud, que propõe que nossas estruturas de pensamento são 

formados com base em processos psíquicos e representativos e não, como proposto por 

Descartes, pela razão, o sujeito nessa perspectiva não se desenvolve a partir de um núcleo 

do “ser criança”, mas é formado a partir da relação com os outros; o terceiro 

descentramento é associado ao trabalho linguístico de Saussure, que, segundo ele, nós 

utilizamos mecanismos sociais, como a língua, para produzir significados em um ambiente 

que é cultural; aqui se faz a relação da estrutura da identidade com a língua: nós sabemos o 

que somos em relação ao que não somos da mesma forma que uma palavra é o que ela não 

é; o quarto tipo de descentramento está na teoria de vigilância e da relação de poder através 

das novas instituições coletivas do Foucault; em outra palavras, quanto mais organizada e 

coletiva for a origem dessas instituições, maior a individualização do sujeito; o quinto e 

último postulado de Hall (2014), a fim de combater a ideia de um sujeito Cartesiano 

(Iluminista), é o do movimento feminista, um dos vários movimentos sociais que surgiram 

nos anos 60, o que inaugura uma “política” de identidade, questionando todas as 

instituições tradicionais até o momento, como a família, o trabalho, a sexualidade, etc., 

trocando a ideia de que somos parte de uma mesma identidade – humanidade – pela 

questão de diferença sexual.  

A relação da coletividade, formadora das relações sociais, materializa um mundo, 

no nosso caso, o mundo capitalista. Segundo Ciampa (1993), a identidade dá forma a uma 

política e dá corpo a uma ideologia, não podemos estudar a identidade somente sob o ponto 

de vista científico e acadêmico, devemos também levar em conta toda questão social e 

política que a identidade trata. É necessário não mais vermos o indivíduo de modo isolado, 

como coisa imediata, mas sim como relação. 

 
Como conclusão provisória, parece então que a globalização tem, sim, o efeito 
de contestar e deslocar as identidades centradas e “fechadas” de uma cultura 
nacional. Ela tem um efeito pluralizante sobre as identidades, produzindo uma 
variedade de possibilidades e novas posições de identificação, e tornando as 
identidades mais posicionais, mais políticas, mais plurais e diversas; menos 
fixas, unificadas ou trans-históricas (HALL, 2014, p. 51). 
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O modelo Iluminista é contraposto por Bauman (2005), também, com a ideia de 

que essa identidade seria uma repressão e um fardo, servindo de limitação à nossa 

liberdade. Liberdade da inércia dos costumes tradicionais, das autoridades imutáveis, das 

rotinas preestabelecidas e das verdades inquestionáveis. Para ele, a identidade surge a 

partir do conceito de comunidades, e essas comunidades são de dois tipos. O primeiro 

refere-se a membros que não só vivem juntos, como têm uma ligação absoluta. No segundo 

tipo, a comunidade é formada por membros que compartilham as mesmas ideias e 

princípios. Para Bauman (2005), a formação da identidade dá-se principalmente por meio 

do segundo tipo de comunidades, pois, ao sermos expostos a uma diversidade de ideias, em 

um mundo de diversidades e policultural, estamos fundidos por princípios comuns. É 

exatamente porque existem tantas ideias e princípios que essas comunidades são formadas 

por “indivíduos que acreditam”, que estão ligados por escolhas. Sendo assim, a identidade 

não é algo sólido e ad eternum, é fruto de decisões, de maneiras de agir; nossas ações são 

responsáveis por nos colocar em uma situação de “pertencimento” e de “identidade”, 

apesar dessa situação não ser algo garantido para a vida inteira. 

 
[...] para pessoas inseguras, desorientadas, confusas e assustadas pela 
instabilidade e transitoriedade do mundo que habitam, a “comunidade” parece 
uma alternativa tentadora. É um sonho agradável, uma visão de paraíso: de 
tranquilidade, segurança física e paz espiritual. Para pessoas que lutam numa 
estreita rede de limitações, preceitos e condenações, pelejando pela liberdade de 
escolha e autoafirmação, a mesmíssima comunidade que exige lealdade absoluta 
e que guarda estritamente as suas entradas e saídas é, pelo contrário, um 
pesadelo: uma visão do inferno ou da prisão. A questão é que todos nós estamos, 
intermitente ou simultaneamente, sobrecarregados com “responsabilidades 
demais” e ansiosos por “mais liberdade”, o que só pode aumentar nossas 
responsabilidades. Para a maioria de nós, portanto, a “comunidade” é um 
fenômeno de duas faces, completamente ambíguo, amado ou odiado, odiado e 
amado, atraente ou repulsivo, atraente e repulsivo. Uma das mais apavorantes, 
perturbadoras e enervantes das muitas escolhas ambivalentes com que nós, 
habitantes do líquido mundo moderno, nos defrontamos (BAUMAN, 2005, p. 
68). 
 
 

O indivíduo, desde o seu nascimento e por conta de uma pressão social, 

desempenha diferentes papéis a fim de “estar de acordo” com aquilo que as pessoas 

esperam dele, “ser uma determinada espécie de pessoa; por conseguinte, não consiste 

meramente em possuir os atributos necessários, mas também em manter os padrões de 

conduta e aparência que o grupo social do indivíduo associa a ela” (GOFFMAN, 1996). 

Por exemplo, a forma como um indivíduo se apresenta em ambiente de trabalho e as 

atitudes que têm ao assistir a uma partida de futebol; o que faz numa relação pai/filho e o 

que faz numa relação entre amigos.  
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Em nossa sociedade, quando o marido e a mulher aparecem diante de novos 
amigos para uma noite social, a esposa costuma demonstrar uma submissão mais 
respeitosa aos desejos e opiniões do marido do que a que se preocupa em mostrar 
quando sozinha com ele ou em companhia de velhos amigos. Quando ela assume 
um papel respeitoso, ele pode assumir um papel dominante, e quando cada 
membro da equipe do casamento representa seu papel especial, a unidade 
conjugal, enquanto unidade, pode manter a impressão que as novas plateias 
esperam dela. (GOFFMAN, 1996, p. 77). 

 

Segundo Goffman (1996), o papel social está ligado a uma determinada situação 

social e oficializa direitos e deveres que envolvem um ou mais movimentos que são 

representados pelo ator em diferentes oportunidades. 

 
Quando um indivíduo desempenha um papel, implicitamente solicita de seus 
observadores que levem a sério a impressão sustentada perante eles. Pede-lhes 
que acreditem que o personagem que veem no momento possui os atributos que 
aparenta possuir, que o papel que representa terá as consequências 
implicitamente pretendidas por ele e que, de um modo geral, as coisas são o que 
parecem ser (GOFFMAN, 1996, p. 25).    
 
 

Quando essa identidade é materializada de forma parcial e inteira, porém um 

inteiro que não se esgota e que se cria o tempo inteiro, esses papéis que o ser humano 

apresenta ter são partes constituintes de um todo que não é estável, enquanto fenômeno de 

uma totalidade concreta, a humanidade. A representação do sujeito constituir-se-á nas 

relações em que está concretamente envolvido e que reforcem sua conduta, de acordo com 

o papel que ele representa. A identidade pressuposta, de certa forma, é reatualizada através 

de rituais sociais com o passar do tempo. Mesmo que os sujeitos sobrevivam como 

organismos físicos, materialização do social, é preciso que a identidade pressuposta seja 

reposta a cada momento, como no exemplo dado anteriormente na relação entre pai e filho: 

quando o filho nasce está pressuposto que o sujeito torna-se pai, mas é a partir de seu 

comportamento que será confirmada essa relação. 

 
[...] a expectativa generalizada de que alguém deve agir de acordo com o que é (e 
consequentemente ser tratado como tal). De certa forma, re-atualizamos através 
de rituais sociais uma identidade pressuposta que assim é resposta como algo já 
dado, retirando em consequência o seu caráter de historicidade, aproximando-a 
mais da noção de um mito que prescreve as condutas corretas, reproduzindo o 
social (CIAMPA, 1985, p. 66). 
 
 

Durante toda a vida, o ser humano desempenha diversos papéis, os quais são 

materializados na forma pela qual ele se apresenta, e eles são constituídos ao passar do 

tempo. Ao se apresentar em determinadas situações, o indivíduo desempenha um papel 

enquanto os “outros” permanecem ocultos. A formação enquanto ser está diretamente 
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ligada aos processos históricos e aos grupos sociais dos quais fazem parte. A identidade 

singular, quando o indivíduo passa do indefinido e genérico para o definido e singular, e os 

papéis sociais que se desempenha são predefinidos pela sociedade para que as relações 

supostas por ela não tenham grandes transformações ao passar do tempo. Para que o sujeito 

singular seja identificado como tal, é importante diferenciar um fato físico de um fato 

social, que é o resultado da relação entre dois objetos, levando-se em conta que um deles é 

o “correto” (físico) e que serve para identificar o outro (social). Ser pai e ser reconhecido 

como tal passa por esses dois fenômenos a partir do momento em que nasce o filho e em 

que o sujeito passa a ser reconhecido pela sociedade como pai, ele é identificado como pai 

por encontrar muitas outras pessoas na mesma situação que a sua. 

 
Não podemos isolar de um lado todo um conjunto de elementos – biológicos, 
psicológicos, sociais, etc. – que podem caracterizar um indivíduo, identificando-
o, e de outro lado a representação desse indivíduo como uma duplicação mental 
ou simbólica, que expressaria a sua identidade. Isso porque há como que uma 
interpenetração desses dois aspectos, de tal forma que a individualidade dada já 
pressupõe um processo anterior de representação que faz parte da constituição do 
indivíduo representado (CIAMPA, 1985, p. 65). 
 
 

Segundo Ciampa (1993), é através da análise de igualdades e diferenças que cada 

posição tomada pelo sujeito o determina, sendo formada a partir dessas determinações, 

apresentando-se como representante de si mesmo. O ser humano participa de um “todo” 

humano que se torna realidade como história e como sociedade, nunca como sujeito 

isolado, sempre como humanidade. Ao mesmo tempo em o indivíduo é o que está sendo 

(parcela dessa humanidade e de caráter atemporal), essa identidade apresentada está 

negando o que ele é sem-estar-sendo (humanidade total e de caráter temporal). Essa 

identidade que se dá como representação do meu estar-sendo, segundo Ciampa (1985), 

passa a ser um pressuposto do que sou como um ser por inteiro; essa transformação de um 

ser temporal, ou seja, minha identidade concreta, em um ser atemporal e sempre no 

presente, o que sou abstratamente no exato momento em que me apresento como 

representação de mim mesmo.  

 
Podemos imaginar as mais diversas combinações para configurar uma identidade 
como uma totalidade. Uma totalidade contraditória, múltipla e mutável, no 
entanto uma. Por mais contraditório, por mais mutável que seja, sei que sou eu 
que sou assim, ou seja, sou uma unidade de contrários, sou uno na multiplicidade 
e na mudança (CIAMPA, 1985, p. 61). 
 
 

Ainda segundo Ciampa (1985, p. 69), essa representação acontece em três 

movimentos: 
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1) Eu represento enquanto estou sendo o representante de mim (com uma 
identidade pressuposta e dada fantasmagoricamente como sempre idêntica); 
2) eu represento, em consequência, enquanto desempenho papéis (decorrentes de 
minhas posições) ocultando outras partes de mim não contidas na minha 
identidade pressuposta e re-posta (caso contrário eu não sou representante de 
mim); 
3) eu represento, finalmente, enquanto reponho no presente o que tenho sido, 
enquanto reitero a apresentação de mim – re-apresentando como o que estou 
sendo – dado o caráter formalmente atemporal atribuído à minha identidade 
pressuposta que está sendo resposta, encobrindo o verdadeiro caráter 
substancialmente temporal de minha identidade (como uma sucessão do que 
estou sendo, como devir). 
 
 

O “quem sou eu” responde apenas ao caráter representativo que nossa identidade 

tem, esquecendo seus aspectos de construção e de produção. Sou quem estou-sendo no 

momento em que me apresento, no mesmo movimento em que parte da minha humanidade 

está sendo representada, outra parte é negada naquilo que sou sem estar sendo mostrada. 

Essa ideia de identidade, apresentada aqui, não é apenas uma imagem aparente de mim 

mesmo, ela é dada pela relação com o outro que também nos vê e nos identifica como 

semelhante a mim mesmo.  

A identidade é relacional, podendo ser tanto a qualidade daqueles que são iguais e 

que pertencem a um mesmo grupo como pode ser um conjunto de qualidades que 

diferenciam determinado sujeito de outro, a sua diferença é posta a partir de objetos 

simbólicos, aos quais damos sentido às ações e às relações sociais. Para que determinada 

comunidade, ou determinado indivíduo seja reconhecido como tal, ele precisa de algo 

diferente fora dele. Segundo Ciampa (1985), a primeira noção de identidade é, assim, 

marcada pela diferença e pela igualdade. Vamos nos igualando e nos diferenciando 

conforme os múltiplos grupos sociais nos quais estamos inseridos, por exemplo, somos 

brasileiros e não somos estrangeiros; comemos carne e não somos vegetarianos, etc. Mas, 

se somos a manifestação material de uma substância, substância formada pelos 

substantivos como nos descrevemos por fazermos parte de diversos grupos, podemos 

cometer o erro de achar que somos um sujeito imutável, reflexo dessa substância. Um 

grupo existe através da relação de prática (trabalho) que seus membros estabelecem entre 

si e, segundo Ciampa (1985), nós nos fazemos pela prática; em outras palavras, é pelo agir 

que nos tornamos algo, um substantivo. 

A identidade é marcada por símbolos tanto quanto por questões sociais. Por 

exemplo, existe uma associação entre o “quem é” uma pessoa e o que uma pessoa usa para 

tornar-se quem é. A insegurança causada por uma possível falta de identidade ou de 
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compartilhamento de mesmas ideias faz com que os indivíduos anseiem pelo 

pertencimento a um grupo ou a alguma comunidade.  

Não se pode dizer que existam falsas identidades, pois estaríamos afirmando que 

existe somente uma identidade verdadeira; as escolhas de agora e as escolhas que virão 

futuramente é que determinarão a que tipos de identificações estará conectado. Ao tratar da 

ideia de identificação, Woodward (2013) afirma que a relação entre sujeito – 

descentralizado e deslocado – e práticas discursivas ensejam uma nova discussão sobre o 

processo da subjetivação. Essa identificação é o compartilhamento de algo em comum, 

características humanas diferentes que se conectam por um ideal em comum, e é a partir 

desse ideal comum compartilhado entre os seres que acontece a solidariedade e a 

fidelidade a determinado grupo.  

A identidade sob a óptica cultural, segundo Hall (2014), apresenta-se sob dois 

aspectos: o primeiro é a busca por uma recuperação da “verdade” histórica e cultural de um 

passado “uno” que pode ser feito através da representação cultural fílmica para reforçar e 

reafirmar a identidade; a segunda é a identidade de um “tornar-se/ser”, em que o passado 

sofre uma constante transformação, eliminando, assim, a rigidez de significados. “A 

representação atua simbolicamente para classificar o mundo e nossas relações no seu 

interior”, segundo Hall (1997, apud WOODWARD, 2013). A identificação é um processo 

nunca terminado, no sentido que ela pode ser sempre ou sustentada ou abandonada, porém, 

uma vez que a identidade é vista como algo “dado” e não algo que está continuamente em 

um processo de identificação, podemos estar esgotando a sua identidade com o produto 

pressuposto. Por exemplo, “sou algo” ao invés de “estou sendo algo”. Se a questão de 

identidade fosse somente a obtenção e a análise de respostas válidas e fieis sobre o que 

“quem é você?”, então o problema estaria resolvido. Porém essa condição retira o caráter 

histórico e a aproxima da noção de um mito que predetermina as condutas ditas “corretas” 

e a reprodução social. Ciampa (1993) encontrou um problema nesse método de análise ao 

fazer uma análise de discurso da personagem “Severino”, em seu livro “A estória de 

Severino e a história de Severina”. O autor Ciampa (1993) descobriu que quanto mais 

informações o personagem dava na sua autoapresentação, menos os leitores conheciam da 

sua identidade, o que se pode concluir, então, é que a observação das ações desse 

personagem diziam mais sobre ele do que a própria tentativa de se descrever. As diferentes 

maneiras como a identidade pode estruturar-se são como “modos de produção” da 

identidade, pois a identidade pode ser compreendida como o próprio processo de 

identificação. Em alguns momentos, para que a estrutura social seja conservada, nossas 
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atividades, por ora, devem ser normatizadas, ou seja, conservar as identidades produzidas, 

estagnando o processo de identificação pela significação de identidades pressupostas, que 

um dia foram dadas. Mesmo tendo algumas condições determinadas de existência, como os 

objetos e símbolos necessários para sustentá-la, a identificação, por fim, é algo 

condicional. 

Diante dessa análise, em que o ser humano tem diversas possibilidades de escolha 

e de desempenhar diferentes identidades, deve-se considerar que vivemos em uma 

sociedade capitalista, que é divida em classes sociais; portanto, a identificação é um fator 

importante na estratificação, sendo um dos fatores de diferenciação social. A cultura, ao dar 

sentido às nossas experiências e ao tornar realidade as várias opções de escolha que temos 

entre as diferentes identidades possíveis, forma a identidade por um modo específico de 

subjetividade. Não se pode esquecer daqueles que não tiveram o acesso da escolha à sua 

identidade, não podendo manifestar suas preferências, e que acabam sendo oprimidos por 

supostas identidades que lhes são impostas. Como a identidade do “marginal”, que 

teoricamente seria aquele à margem da sociedade, que é, na verdade, o sujeito que não teve 

acesso às mesmas ferramentas de construção social, e que, pejorativamente, serve de 

estereótipos de humilhação e de desumanização. Identidade essa que eles próprios – 

marginais, se ofendem, mas não têm permissão de abandoná-la. A periferia tem estado 

sempre em posição passiva às influências culturais do ocidente e também vivencia o efeito 

pluralizador da globalização, embora seja em um processo mais lento e desigual (HALL, 

2014). Em contradição a isso, em outro polo da hierarquia global, como denomina Bauman 

(2005), há aqueles que dispõem de uma gama de opções de escolha ampla. As pessoas que 

têm negado o espaço legítimo para a busca, construção e seleção da individualidade são 

denominadas de “subclasse” ou de membro excluído da lista oficial dos que são 

considerados adequados e admissíveis para a sociedade, como é o caso do “marginal”. 

 
Encontramos milhões de exemplos de pessoas submetidas a condições 
socioeconômicas desumanas; às vezes, mesmo com condições socioeconômicas 
favoráveis, milhares, talvez milhões, de pessoas são impedidas de se transformar, 
são forçadas a se reproduzir como réplicas de si, involuntariamente, a fim de 
preservar interesses estabelecidos, situações convenientes, interesses e 
conveniências que são, se radicalmente analisados, interesses e conveniências do 
capital (e não do ser humano, que assim permanece um ator preso à mesmice 
imposta) (CIAMPA, 1993, p. 165). 
 
 

Alguns fatores globais influenciaram de tal forma a formação e a crise da 

identidade; sendo assim, é preciso fazer uma rápida análise sobre as transformações 

identitárias a partir do fenômeno conhecido como globalização. A Globalização não é um 
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processo singular e local, é uma revolução global da vida cotidiana, que podemos sentir em 

esferas que vão do trabalho à economia. As identidades não surgem como algo natural do 

ser humano, são formadas no interior da representação, e a crise da identidade tem um dos 

seus pilares na globalização a partir do momento em que fatores culturais e econômicos 

passam a interagir e a produzir novos padrões de consumo globais, produzindo novas 

identidades. Como efeito da globalização, o consumismo e a troca cultural entre os sujeitos 

criam o compartilhamento de identidades por meio de uma padronização cultural através 

de um mercado global que espalha estilos e imagens, em que os meios de comunicação 

estão globalmente interligados em um ambiente que as identidades se desvinculam da 

noção de tempo, de histórias e tradições específicas. Ao mesmo tempo em que somos 

bombardeados culturalmente e enfraquecemos nossa postura do “local”, alguns 

movimentos se contrapõem a esse vetor. 

 
A globalização é a razão do ressurgimento de identidades culturais locais em 
várias partes do mundo. Se alguém pergunta, por exemplo, por que os escoceses 
querem mais independência no Reino Unido, ou por que há um forte movimento 
separatista no Quebec, não poderá encontrar a resposta apenas na história 
cultural deles (GIDDENS, 2005, p. 23). 
 
 

Alguns movimentos sociais e políticos surgem em resposta à Globalização, como 

é o caso dos nacionalismos locais em contrapartida ao enfraquecimento de antigos Estados 

Nacionais. A Nação não serve apenas como representação política, ela produz sentidos aos 

quais os sujeitos podem se identificar, ou seja, um sistema de representação que é cultural. 

Um exemplo desse movimento são os grupos neonazistas – ideologia que tenta resgatar o 

nazismo para a atualidade – que surgem como reflexo dessa dissolução de antigas 

referências institucionais fortes, como o Estado e a Igreja. Esse movimento neonazista não 

apresenta nada de novo, pois retoma ao passado, ou seja, a um sentimento de superioridade 

da raça ariana a partir do nacionalismo alemão, dissipado na Segunda Guerra Mundial e 

representado pela figura de Hitler.2 

O desenvolvimento do capitalismo não é algo novo, mas o que o caracteriza na 

sua fase mais recente é a reprodução de costumes e de estilos, tornando a cultura algo 

comercializável. Essa aldeia global de consumidores tem reflexo ambíguo, podendo levar o 

indivíduo ao distanciamento da cultura local ou criando uma resistência local que pode 

fortalecer algumas identidades nacionais. Reflexo da globalização, alguns aspectos sobre 

as consequências desse processo da identidade podem ser considerados: 

                                                           
2 Disponível em: <http://pt.wikipedia.org/wiki/Nazismo>. Acesso em: 20 set. 2014. 
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1. As identidades nacionais estão se desintegrando, como resultado do 
crescimento da homogeneização cultural e do “pós-moderno global”. 

2. As identidades nacionais e outras identidades “locais” ou particularistas estão 
sendo reforçadas pela resistência à globalização 

3. As identidades nacionais estão em declínio, mas novas identidades – híbridas 
– estão tomando seu lugar (HALL, 2014, p. 40). 

 

Para Hall (2014), a globalização e a modernidade quebram com o “tradicional”, 

não que esteja havendo uma substituição do global pelo que é local, porém está havendo 

uma nova articulação entre eles; aqui, não se deve confundir “o local” com velhas 

identidades bem delimitadas, ele atua no interior da lógica da globalização. A conexão 

entre o local e o global está ligada aos movimentos e transformações que ocorrem em 

nossa vida cotidiana. Se antes achávamos que a identidade estava ligada à cultura e à 

herança histórica à qual estamos conectados, agora podemos dizer que ela está ligada a 

processos de socialização e à utilização de recursos históricos, linguísticos e culturais para 

a produção não daquilo que somos e, sim, daquilo que nos tornamos, fazendo parte desse 

grupo de identificação. 

A globalização pode ser vista como um fenômeno dialético em que eventos 

relacionais em um pólo podem obter resultados divergentes ou até contrários em outros 

pólos. Ninguém pode eximir-se das transformações provocadas pela modernidade, como, 

por exemplo, os riscos ambientais ocasionados por uma desenfreada busca industrial por 

maiores lucros.  

As mudanças que a globalização vem trazendo, segundo Woodward (2013), nas 

estruturas políticas e econômicas, suspende as questões de luta pela manutenção das 

identidades nacionais. O clima é de mudança e de fluidez e essas identidades em conflito 

estão no seio de transformações estruturais às quais elas próprias contribuem para que 

aconteça. As identidades que são construídas pela cultura são contraditas sob formas 

particulares.  

Giddens (2002) faz sua análise sobre a relação da modernidade e da construção da 

identidade sem utilizar o termo globalização; para ele a modernidade pode ser vista sob a 

óptica de duas dimensões: a primeira equivale-se ao mundo industrializado, ao qual a 

máquina e o uso da força material nos processos de produção implicam nas relações 

sociais; a segunda refere-se ao capitalismo, sistema pelo qual a força de trabalho do 

indivíduo é mercantilizada e, também, envolve mercados competitivos de produtos. Para 

Giddens (2002), a ascensão da organização é uma das principais características da 

modernidade; o que distingue as organizações modernas não é tanto seu tamanho ou seu 
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caráter burocrático quanto o agenciamento reflexivo que elas permitem. Na modernidade, 

mais que organizações, surge a organização como forma de controle regulador das relações 

sociais dentro de “distâncias espaciais e temporais indeterminadas”. Essa organização é 

inconcebível sem a separação do tempo e do espaço, supondo a coordenação precisa das 

ações dos seres humanos fisicamente separados; o “quando” dessas ações está diretamente 

ligado ao “onde”, mas não como em épocas anteriores à moderna que eram mediadas pelo 

lugar. 

Para Giddens (2002), as mudanças íntimas do sujeito estão diretamente ligadas a 

conexões sociais de grande alcance, ou como os outros autores citados anteriormente 

chamam de Globalização. Transições nas vidas dos indivíduos sempre demandaram a 

reorganização psíquica, algo que era frequentemente ritualizado nas culturas tradicionais 

na forma de “ritos de passagem”. Em uma época pré-moderna, o “eu” tendia a ser 

condicionado ao mesmo nível da coletividade, tendo sua identidade mudada a partir da 

mudança de geração após geração, como a saída do indivíduo da adolescência e entrada na 

vida adulta. Já na modernidade, na qual estamos vivendo, o “eu” deve ser explorado e 

construído a partir de um reflexo das nossas mudanças pessoais e sociais. A 

autoidentidade3 não é algo simplesmente apresentado, como resultado das continuidades 

do sistema de ação do indivíduo, mas é algo que deve ser criado, sustentado a partir de 

uma narrativa particular nas atividades reflexivas do indivíduo, ou seja, não é um traço 

distintivo, ou mesmo uma pluralidade de “qualidades” possuídas pelo ser; é o “eu” 

compreendido reflexivamente ao que diz respeito a sua biografia. Sua origem está na 

aceitação emocional da realidade, ou seja, do mundo exterior através do aprendizado do 

que é o “não-eu” (GIDDENS, 2002). 

A posição histórica e cultural é o que delimita o discurso do sujeito, pois a 

constituição da identidade está diretamente ligada ao contexto político, econômico e social 

no qual o indivíduo se desenvolve. Para que o modo de produção capitalista permaneça 

efetivo, é preciso que alguns mecanismos de controle social sejam criados e mantidos, para 

que a reprodução das atividades laborais seja desempenhada sem questionamentos. Isso é 

produto de uma ideologia dominante que tende fortemente a ser representada pelo 

indivíduo; todavia, ao refletir sobre a contradição entre o que está reproduzindo e o que 

está desempenhando na vida material, faz com que ações posteriores avancem no sentido 

de um processo de conscientização. O homem só será consciente de si mesmo quando for 

                                                           
3 Giddens refere-se à autoidentidade para representar o que outros autores denominam de identidade. 
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capaz de encontrar as razões históricas e sociais de o porquê age e pensa de determinada 

maneira (LANE, 1985). Assim, “podemos chamar de ideologia todos os estímulos sociais 

que se estabelecem no processo de desenvolvimento histórico que se consolidaram sob a 

forma de normas jurídicas, regras morais, gostos estéticos, etc.” (VIGOTSKY, 2003). 

Contudo, Vigotsky ressalta que se a ideologia é eficaz é porque ela age tanto nos níveis 

primários da identidade quanto em nossas práticas discursivas e de formação que 

constroem o campo social no qual estamos inseridos. O indivíduo apresenta-se como a 

fonte dos significados, quando na verdade é o resultado deles.  

Portanto, a condição básica para “ser” humano é que devemos saber o que 

estamos fazendo e o porquê estamos fazendo. A consciência reflexiva, nesse sentido, deve 

ser característica de toda ação humana e, se questionados, os indivíduos  normalmente são 

capazes de fazer interpretações discursivas da natureza e das razões do seu 

comportamento, porém a competência dessas pessoas não se limita a essa consciência 

discursiva. O ser humano, ao desenvolver suas atividades sociais, não tem em mente a 

maioria das formas da consciência prática, pois suas qualidades implícitas são essenciais 

para que o ser se concentre somente nas tarefas que está realizando e que “ainda estão por 

fazer”. E é a partir desse conceito histórico e material de evolução da sociedade e de 

desenvolvimento da identidade que trabalharemos nesta pesquisa, isso porque “as 

identidades são construídas dentro e não fora dos discursos que nós precisamos entendê-las 

como produzidas em locais históricos e institucionais específicos” (HALL, 2014, p. 109); é 

a partir desse discurso que se cria uma identidade através da ambiguidade entre “o que era” 

e “o que será”, passado e futuro.  

O homem não cria apenas o mundo em que vive, mas também dá sentido ao 

mundo no qual está inserido. Ao nos constituirmos como seres e humanos e produzirmos 

nossas próprias condições de existência, a história – vista como um movimento 

progressivo e social – é a história da autoprodução humana. O homem, como substância 

concreta e cheio de possibilidades, desenvolve-se pela contradição interna, levando as 

diferenças a coexistirem até que sejam superadas. Os seres humanos fazem parte dessa 

substância humana, que, segundo Ciampa (1985), realiza-se como história e como 

sociedade, nunca como indivíduo isolado, sempre como humanidade. O objeto neste 

trabalho de pesquisa é a formação da identidade humana e que tem por foco não todas as 

suas determinações, mas a relação dos estudantes de Engenharia da UFRGS com sua 

Atlética na formação da identidade desses universitários, por isso a delimitação da análise 

em um conceito material histórico, que será brevemente abordado no próximo subitem. 
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2.2  A IDENTIDADE NA PSICOLOGIA SÓCIO-HISTÓRICA 

 

Como se pode observar, o conceito de identidade possui diversas linhas teóricas 

de pensamento e de conceitualização. Por reconhecer a identidade como um fenômeno 

social, não se pode estudá-la em separado do estudo da sociedade, e é do contexto social e 

histórico que o homem vive e que surgem as determinações e possibilidades da construção 

da identidade. “[...] as identidades, no seu conjunto, refletem a estrutura social ao mesmo 

tempo que reagem sobre ela conservando-a ou a transformando” (CIAMPA, 1985, p. 67). 

Por isso, neste trabalho de pesquisa será utilizada a concepção materialista histórica para 

trabalhar o tema da identidade. Nessa perspectiva, a identidade é intrínseca ao ser humano 

e a sua subjetividade é constituída a partir de um processo social e histórico. E porque o 

homem é histórico, o existir humanamente não está garantido a priori, nem é algo que vá 

acontecer naturalmente, isso seria pensar que o homem estaria condenado a um fim, 

desconhecendo, assim, a infinitude humana. É importante identificar aqui a materialidade 

da identidade, o que não quer dizer uma negação da transformação ou da metamorfose 

dela, pois essas são características fundamentais da matéria. 

 
É sabido que ao se afirmar a materialidade do real, deve-se sempre considerar 
que suas manifestações são sempre formações materiais. A rigor, o conceito de 
matéria só se aplica à totalidade do real. Cada coisa é uma formação material; 
tanto uma sociedade, como uma instituição, uma família, um grupo, como 
também um ser humano, todos são formações materiais particulares em relações 
recíprocas universais [...] ao estudar o ser humano, deve ficar claro que se está 
estudando uma formação material determinada, qualquer que seja o corte feito na 
universalidade das relações recíprocas em que está inserido (CIAMPA, 1993, p. 
150). 
 
 

E “estudar alguma coisa historicamente significa estudá-la no processo de 

mudança; esse é o requisito básico do método dialético” (VYGOTSKY, 1989, p. 74).  

Segundo a dialética, a natureza só é um todo coerente porque fenômenos que a constituem 

relacionam-se de forma recíproca, por isso não podemos ter uma abstração concreta do 

todo. Utiliza-se o método dialético para superar o obstáculo de achar que a história garante 

uma mudança naturalmente, a dialética é o movimento do real. Busca-se entender esses 

fenômenos dentro de um todo material. Isolar alguma das partes e analisá-la de forma 

autônoma pode suspender o seu sentido e o seu conteúdo. A sociedade não pode ser vista 

como algo terminado, como a disputa interna entre elementos contraditórios que formam 

um “todo” estruturado e harmônico.  
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Podemos imaginar as mais diversas combinações para configurar uma identidade 
como uma totalidade. Uma totalidade contraditória, múltipla e mutável, no 
entanto una. Por mais contraditório, por mais mutável que seja, sei que sou eu 
que sou assim, ou seja, sou uma unidade de contrários, sou uno na multiplicidade 
e na mudança (CIAMPA, 1985, p. 61). 
 
 

Logo, a identidade, vista sob esse conceito, está relacionada ao trabalho e às 

atividades humanas, na qual a existência determina a consciência e em que a realidade é 

captada pela práxis do dia a dia. Na perspectiva materialista, os principais motores do 

desenvolvimento histórico da vida humana são os interesses de mercado, o consumo e a 

alienação do trabalho. Ou seja, essa realidade material, carregada de ideologia de classe, 

induz seus valores sobre as relações sociais, como os interesses de mercado e o 

pensamento liberal. Esse é um conceito Marxista, que tem por perspectiva a continuidade 

histórica e social que constitui o sujeito singular e complexo através do trabalho 

empregado ao modificar algo na natureza e de suas ações. Ou seja, “põe em movimento as 

forças naturais pertencentes a sua corporalidade, braços e pernas, cabeça e mão, a fim de 

apropriar-se da matéria natural numa forma útil para sua própria vida” (MARX, 1996, p. 

297).  

O trabalho, quando realizado de forma consciente e não alienante, é o motor que 

constrói ao mesmo tempo o mundo e os sujeitos. Somente a atividade humana, 

desempenhada de modo reflexivo, pode superar as condições do cotidiano. O ser humano 

só é capaz de construir e transformar a natureza e a si mesmo a partir do momento em que 

se reconhece e reconhece o outro nesse processo. Como, por exemplo, quando o ser 

humano desempenha uma atividade que o rejeita como ser humano, ele passa a não se 

reconhecer no produto do que fabrica, podendo ele mesmo estar produzindo-se como um 

sujeito alienado e criando as condições para a sua própria escravidão. 

O trabalho é capaz de duplicar a realidade na mente humana e a criar uma 

consciência; o trabalho é visto como uma atividade em que o homem pode relacionar-se 

com o mundo de tal forma que reflete no segundo sistema de reflexos: a consciência. Aqui 

o que diferencia o ser humano do animal deve-se à apropriação de símbolos significativos 

capazes de alterar nossa conduta. Vygotsky (1991) utiliza alguns conceitos Marxistas para 

expor sua teoria sobre a formação da consciência e para que ela seja vista como parte da 

realidade natural. O cerne da crítica de Vygotsky (1991) é conseguir trabalhar os aspectos 

materiais e espirituais como partes inseparáveis, dialeticamente relacionadas e 

determinadas historicamente. Ele contrapõe a concepção idealista ao ver na matéria uma 

realidade objetiva que existe de forma autônoma à consciência humana. 
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O corpo, assim, não é simplesmente uma “entidade”, mas é um objeto material 

que enfrenta situações e eventos exteriores, e é através do corpo que se desenvolve uma 

parte essencial no que diz respeito à autoidentidade; segundo Giddens (2002, p. 95), “o 

corpo é um sistema de ação e um modo de práxis”. O controle regular do corpo é um meio 

fundamental através do qual se mantém uma biografia da autoidentidade; e, no entanto, ao 

mesmo tempo, o “eu” está quase sempre em “exibição” para os outros em termos da sua 

corporização. O “eu” ideal é a parte chave da autoidentidade porque forma um canal de 

aspirações positivas em termos das quais a narrativa da autoidentidade é produzida, ou 

seja, a autoestima idealizada que o ser humano pode vir a ter está relacionada com o que 

nós buscamos como forma de identificação, como, por exemplo, a busca dos alunos da 

Escola de Engenharia pela prática esportiva através da Associação Atlética Acadêmica da 

Escola de Engenharia – AAEE, a fim de que haja um sentimento de pertencimento a um 

grupo de seres que “acreditam ser”. Segundo Goffman (1996), os indivíduos reunidos com 

a mesma finalidade de interação se mantêm fiéis ao papel que lhes foi dado dentro do 

cotidiano da sua equipe, e, reunidos aos seus companheiros, desenvolvem um misto de 

distância e intimidade, formalismo e informalismo. Entretanto, entre os indivíduos da 

equipe que cooperam entre si estão sujeitos a manter um relacionamento íntimo uns com os 

outros.  

 
Durante uma representação de equipe em andamento, qualquer participante tem 
o poder de abandoná-la ou interrompê-la por uma conduta não apropriada. Cada 
um é obrigado a confiar na boa conduta e no comportamento de seus 
companheiros, e vice-versa. Há, por conseguinte, um vínculo de dependência 
recíproca unindo os membros da mesma equipe aos outros. Quando esses 
membros têm posições e categorias formais diferentes numa instituição social, 
como frequentemente acontece, vemos que a dependência mútua criada pelo fato 
de que eles pertencem à mesma equipe provavelmente atravessará as clivagens 
sociais e estruturais na instituição, fornecendo desse modo uma fonte de coesão 
para essa. Onde as condições sociais dos funcionários e sua linha de conduta 
tendem a dividir uma organização, as equipes de representação tendem a unificar 
as divisões (GOFFMAN, 1996, p. 81).  
 
 

Portanto, toda a teoria psicológica de Vygotsky (1991) baseia-se no materialismo; 

os homens, ao desenvolverem suas relações materiais e suas produções materiais, 

modificam, com o contexto que lhes é circundado, seus pensamentos e os produtos dos 

seus pensamentos. É a vida que determina a consciência e não o inverso. Todos os nossos 

movimentos, ações e pensamentos não podem ser explicados pela concepção idealista; para 

ele a subjetividade não pode e não deve ser analisada com um fim em si mesma, pois todas 

nossas manifestações têm causas materiais e históricas. O comportamento do homem deve 
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ser visto sob a óptica da sua condição social e de classe; a busca por uma compreensão da 

consciência, sem levar-se em conta isso, dificulta o entendimento central do ser a partir de 

suas causas centrais sociais e históricas e não mais intervém na realidade, passando a ser 

apenas ideológicas. 

Em contraposição ao mundo pré-moderno, em que o indivíduo tinha controle 

relativo sobre o contexto que influenciava sua vida, na modernidade esse controle relativo 

passa a ser independente da vontade humana. A partir do capitalismo e do desenvolvimento 

das forças de produção, as máquinas e o capital de mercado passam a influenciar 

dominantemente a vida dos homens. Dessa forma, a autonomia de escolha dos indivíduos é 

privada. 

 
No período da alta modernidade, a empresa capitalista cada vez mais procura 
moldar o consumo assim como monopolizar as condições da produção. Desde o 
começo, os mercados promovem o individualismo na medida em que sublimam 
direitos e responsabilidades individuais, mas no primeiro momento esse 
fenômeno diz principalmente respeito à liberdade de contrato e à mobilidade 
intrínseca ao emprego capitalista. Mais tarde, porém, o individualismo se estende 
para a esfera do consumo, a identificação das preferências individuais tornando-
se fundamental para a continuidade do sistema. A liberdade de escolha individual 
governada pelo mercado torna-se um quadro que envolve a autoexpressão 
individual (GIDDENS, 2002, p. 183). 
 
 

Entende-se as relações humanas a partir das mercadorias produzidas e 

consumidas, como se esse consumo fosse da própria natureza humana e esquecendo que a 

produção e o consumo têm uma determinação histórica. Não basta entender as relações 

humanas como um processo natural em que, por exemplo, a indústria produz, os bancos 

financiam, o mercado distribui e nós consumimos, e é assim por que tem que ser. Para 

entendermos as relações humanas precisamos entender o processo histórico pelo qual a 

sociedade passou até chegar nesse momento, e entender também que o indivíduo só o é de 

fato se for capaz de transformar sua realidade histórica a partir de suas atividades sociais. 

 
É do contexto histórico e social em que o homem vive que decorrem suas 
determinações e, consequentemente, emergem as possibilidades ou 
impossibilidades, os modos e as alternativas de identidade. O fato de vivermos 
sob o capitalismo e a complexidade crescente da sociedade moderna impede-nos 
de ser verdadeiramente sujeitos. A tendência geral do capitalismo é constituir o 
homem como mero suporte do capital, que o determina, negando-o enquanto 
homem, já que se torna algo coisificado (torna-se trabalhador-mercadoria e não 
trabalha autonomamente; torna-se capitalista-propriedade do capital e não 
proprietário das coisas) (CIAMPA, 1985, p. 72). 
 
 

A grande contribuição de Vygotsky  (1991) para construir um trabalho em torno 

do tema da criação da consciência e da identidade humana encontra-se no fato de contrapor 
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àquela ideia idealista da psicologia em que observa a identidade do ser separada da carga 

histórica; esse autor, a partir de alguns conceitos de Marx, busca compreender a formação 

da identidade a partir do trabalho empregado pelo indivíduo. O mundo capitalista cria um 

valor de mercado autônomo, dando uma vida e um valor à mercadoria que é produzida 

pelo trabalho humano diferente do esforço empreendido para que essa mercadoria seja 

fabricada, tornando-a um fim em si mesma e não o resultado da atividade humana. A 

identidade, nos dias de hoje, tem como verdadeiro problema a separação entre sujeito e 

sociedade e como consequência o não reconhecimento de um indivíduo (como ser 

humano) pelo outro e nem a si próprio. 

Para além do pensamento determinante histórico, Vygotsky (1991) busca uma 

compreensão também sobre o “fazer história”, tal que o processo de construção da 

identidade seja percebido a partir do movimento, ou seja, deixar de reafirmar uma 

identidade antes apresentada a partir da “negação da negação”, ser movimento, ou,  como 

Ciampa (1985, p.70) denomina, “metamorfose” (desenvolvimento do concreto através de 

movimentos circulares de progressão e de regressão que resultam em degraus que se 

sucedem), o complexo das forças materiais no passar do tempo e o seu produto principal na 

mente humana que pode ser traduzido pelo discurso do ser. Em outras palavras, não 

podemos compreender a particularidade de forma independente da totalidade, assim como 

a totalidade está em constante atualização de forma que essas particularidades também 

atuam no todo. A superação da dialética, que é também uma “negação da negação”, é 

contrapor Um e Outro, formando um outro Outro que é um ser uno e que contém Um e 

Outro. O “existir humanamente não está garantido de antemão” (CIAMPA, 1985, p. 71); 

exatamente porque o homem é um ser histórico, nossos destinos não estão determinados 

com um fim único, a história é progressiva e proporciona as condições da nossa existência. 

Um exemplo de superação pela negação: 

 
[...] uma semente já contém em si uma pequena plantinha, a planta plenamente 
desenvolvida e seus frutos, de onde sairão novas sementes. Então, ser semente é 
ser semente, mas não só a mesma semente, como também a plantinha, a planta 
desenvolvida, o fruto e a nova semente, uma multiplicidade que, naturalmente, já 
está contida na semente e que se concretiza pela transformação em fruto, ou seja, 
pelo fazer-se outro para então retornar a si mesmo (outro outro). São distintos 
momentos cuja unidade constitui o concreto, uma unidade múltipla, como vimos, 
e também contraditória, pois a semente não permanece como semente para ser o 
que é; ela precisa ser negada, morrer: uma semente que permanecesse 
indefinitamente semente...não seria semente! Não germinaria, não seria negada; 
ela precisa deixar de ser semente para ser plenamente semente... (CIAMPA, 
1985, p.70). 
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Neste capítulo abordou-se um conceito geral sobre identidade e que, por opção, 

foi escolhido como foco de análise a partir da perspectiva materialista histórica, por 

entender ser a que melhor relaciona os diferentes agentes sociais, econômicos e políticos 

na condução da construção do “ser” humano.  Dessa forma, pode-se compreender da 

melhor forma a identidade do estudante de engenharia como sendo produto de 

condicionantes do coletivo sobre o individual e do individual sobre o coletivo, a partir da 

sua relação social entre o ser estudante de engenharia, ser aluno da UFRGS, ser um futuro 

profissional, ser um membro da AAEE. 

Para Ciampa (1985, p. 74), “identidade é movimento, é desenvolvimento do 

concreto. Identidade é metamorfose. É sermos o Um e um Outro, para que cheguemos a ser 

Um, numa infindável transformação”. 



3  ASSOCIAÇÃO ATLÉTICA DA ESCOLA DE ENGENHARIA:  
    UM ESPAÇO DE BUSCA DE IDENTIDADE 

 

 

Estudos revelam que esporte, saúde e qualidade de vida estão cada vez mais 

associados, e que, também, a prática esportiva é capaz de ajudar jovens em situação de 

vulnerabilidade social a se afastarem do crime e das drogas. Segundo o Ministério do 

Esporte (ME), “as competições estudantis são uma oportunidade de estímulo ao espírito 

esportivo, além de difundirem os valores do esporte entre os jovens”. 4 Um dos debates que 

rondam o universo do esporte brasileiro é se ele tem por finalidade a integração e uma vida 

mais saudável ou a formação de atletas de alto rendimento.  

 
Claro que a prática esportiva não é um fenômeno que reproduza mecanicamente 
a estrutura social em um determinado momento histórico. Este momento, 
entretanto, estabelece limites diante dos quais nenhum fenômeno está imune. São 
as chamadas determinações históricas, tão mal compreendidas pelos 
historiadores, que as confundem com determinismos, reducionismos e outros 
ismos sempre utilizados de forma conservadora/reacionária. O entendimento do 
esporte enquanto fenômeno social não pode considerá-lo como parte de uma 
realidade, desvinculada do todo social. Não podemos colocá-lo “entre 
parênteses”, esquecendo as condições e produção de sua existência (BORGES;. 
BUONICORE, 2007, p. 13). 
 
 

Neste capítulo, busca-se apresentar de que forma o esporte chega até as 

Universidades do Brasil e como os universitários, que participam de Associações Atléticas, 

identificam-se como integrantes de um grupo representativo de determinado curso e de que 

maneira essa participação serve de reforço à imagem que os estudantes têm de si mesmos e 

do grupo como alunos, como atletas e, no caso deste trabalho, como futuros profissionais 

de Engenharia. O desenvolvimento deste capítulo consiste em, a partir de uma revisão do 

estado da arte, apresentar a origem do Esporte Universitário, percorrer suas raízes e como 

ele ocorre hoje no Brasil, mais especificamente, como ele se apresenta no ambiente 

universitário da Escola de Engenharia da Universidade Federal do Rio Grande do Sul. 

Destaca-se que o objeto de análise deste trabalho será bem específico: um estudo de caso 

sobre a Associação Atlética da Escola de Engenharia – AAEE da UFRGS.  

                                                           
4 Disponível em: <http://www.esporte.gov.br/index.php/institucional/alto-rendimento/jogos-escolares-
brasileiros/historico>. Acesso em: 10 out. 2014.  
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3.1  DO ESPORTE AO ESPORTE UNIVERSITÁRIO 

 

O esporte dito moderno começou no século 19, quando os jogos existentes passam 

a ser codificados; a partir de então, os esportes deixaram de ser isoladamente apenas a 

prática esportiva e os jogos e constituíram-se em esportes institucionalizados. A 

institucionalização do esporte perpassa pela elaboração de códigos, o estabelecimento de 

regras de disputa e a criação de organizações responsáveis pelo andamento e administração 

esportiva. Em 1892, foi recriado o Comitê Olímpico Internacional e, a partir daquele 

momento, formado o ideal olímpico com base ética no fair play. O que isso significa para o 

esporte? O respeito ao oponente, chances iguais de participação, trabalho em equipe e 

cooperação, jogar com as regras, manter a autoestima com valores e comportamentos. 

O esporte como instrumento político foi utilizado pela primeira vez em 1936, nos 

Jogos Olímpicos realizados na Alemanha em que Adolf Hitler tentou utilizar o esporte 

como forma de ressaltar a superioridade racial dos arianos. A partir desse momento, outros 

países perceberam a força do instrumento do esporte com fins políticos. Com o exagero do 

uso político que o esporte teve, surgem as primeiras contestações, como a sociologia 

esportiva, os boicotes aos Jogos Olímpicos e todos os atos ilícitos imagináveis. Logo após 

as Olimpíadas de 1964, em Tóquio, foi editado o “Manifesto do Esporte” com dez artigos, 

assegurando que a prática do esporte era um direito de todos, e justamente quando o 

esporte deixa de ser visto somente pela ótica do rendimento e passa a ser um direito de 

todo cidadão é que começam a popularizar as para-olimpíadas, as competições de idosos e 

de mulheres (que até então não tinham esse direito consolidado). De acordo com a Carta 

Europeia do Desporto5, esporte é: 

 
Todas as formas de atividade física que, pela participação espontânea e 
organizada, têm como objetivo expressar ou aprimorar a boa forma física e o 
bem-estar mental, formando relacionamentos sociais ou obtendo resultados em 
competições em todos os níveis. 

 
 

Toledo (2006, p. 56), após efetuar uma compilação de diferentes conceitos que o 

esporte tem, propõe a definição que consideramos a mais adequada para ser adota  neste 

trabalho de pesquisa: 

 
[...] é uma atividade física competitiva, institucionalizada, que ao propagar-se 
por meio de eventos contribui para o desenvolvimento do indivíduo e da 

                                                           
5 Disponível em: <http://www.idesporto.pt/DATA/DOCS/LEGISLACAO/doc120.pdf>. Acesso em: 10 out. 
2014. 
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humanidade em geral. É a prática na qual se desenvolve o comportamento do 
homem e se caracteriza como fenômeno sociocultural que pode gerar também 
consequências econômicas e políticas. 
 
 

Assim, segundo Tubino (1999), a partir do conceito de desenvolvimento pessoal e  

através de direitos, o esporte  pode ser entendido hoje a partir de três manifestações: 

 
1. Esporte Educação: esporte como um processo educativo para a formação dos 

jovens; com o caráter formativo, ele é uma preparação para o exercício da 
cidadania. Deve ser desenvolvido principalmente na infância e na 
adolescência, pois é nesse período de formação que o esporte tem o papel 
mais socioeducativo. 

2. Esporte participação: baseia-se no prazer lúdico e no lazer que o esporte 
proporciona, sua finalidade é o bem-estar dos participantes, sem 
compromisso com regras institucionais. Ainda proporciona um espírito 
comunitário e de integração social. 

3. Esporte de rendimento: é um esporte institucionalizado por obedecer regras e 
códigos existentes em cada modalidade disputada. Foi a partir desse modelo 
de esporte que surgiram o esporte olímpico e o esporte como instrumento 
político-ideológico. 

 
 

O esporte, assim como outras atividades humanas, também foi aproveitado como 

forma de mercadoria que pode incluir atividades, bens e serviços. Alguns dos fatores que 

impulsionam a indústria do esporte também estão ligados ao esporte universitário, como o 

aumento no número de patrocínios em eventos esportivos.  

O esporte em um âmbito globalizado e fortemente capitalista precisou passar por 

algumas alterações, como a criação de seletivas estaduais pelo Comitê Olímpico Brasileiro 

como forma de ingresso nas Olimpíadas e o aumento do número de novas modalidades e 

de atividades esportivas; o crescimento de novos eventos, muitos deles segmentados por 

cursos de graduação como o InterMed e os Jogos Jurídicos; aumento no número de 

patrocínios em eventos esportivos.  O esporte universitário em âmbito mundial, segundo a 

Federação Internacional do Desporto Universitário, tem seu primeiro registro de uma 

competição universitária em 1829, entre as universidades de Oxford e Cambridge, na 

Inglaterra, e foi uma regata de remo. Já a primeira Associação Atlética foi fundada em 

1905, nos Estados Unidos. Em 1919 foi fundada em Estrasburgo, na França, a 

Confederação Internacional dos Estudantes (CIE), e em 1923, também na França, é 

realizada a primeira edição dos Jogos Mundiais Universitários. Em 1945, logo após a 

Segunda Guerra Mundial, funda-se a União Internacional dos Estudantes, na República 

Tcheca, o que divide a administração do esporte estudantil no mundo e que, praticamente, 

extingue a CIE. Em 1949, na Itália, foi fundada a Federação Internacional do Esporte 

Universitário (FISU), que unifica novamente a direção do esporte universitário, e, em 
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1959, organizada a primeira Universíade (junção das palavras “universidade” e 

“olimpíada”) e conta com a participação de muitos países membros da União Internacional 

dos Estudantes – UIE.  A Universíade aconteceu pela primeira e única no Brasil, em Porto 

Alegre no ano de 1963. Na época, a Universíade era considerada o segundo maior evento 

esportivo do mundo, perdendo em importância somente para os Jogos Olímpicos.  

O modelo tradicional de Esporte Universitário surge nos Estados Unidos da 

América – EUA e é uma parte importante na cultura do país, tendo em vista que esse País 

mantém uma tradição associada ao esporte desde os primeiros anos de colégio, até por 

questões de saúde pública, os esportes recebem muitos incentivos fiscais do Governo, e 

também conseguem atrair uma gama enorme de público partícipe e de patrocinadores.  

O esporte universitário nos EUA é organizado em sua maioria pela National 

Collegiate Athletic Association (NCAA), uma associação criada em 1906 que conta com 

aproximadamente 1.200 universidades inscritas e que coordena as atividades e regras do 

esporte colegial universitário, naquele país. A NCAA é que organiza os campeonatos 

nacionais das mais variadas modalidades entre esportes individuais e em equipes e oferece 

aos estudantes a ideia de que o esporte fortalece o caráter e que faz bem para a pessoa. No 

Brasil, o equivalente seria a Confederação Brasileira do Desporto Universitário – CBDU. 

Atualmente, nos Estados Unidos, vários campeonatos são exibidos na televisão, 

sendo os principais os de futebol americano e de basquetebol. Apesar do grande volume  de 

renda que esses torneios fazem circular, por lei, os esportes universitários não podem ser 

profissionais, ou seja, os jogadores não podem receber salários nem firmar contratos com 

clubes. 

O esporte educacional, no que diz respeito ao Brasil, nasce no período chamado 

Esporte Moderno, que teve influência do “Esporte Moderno” inglês, em 1820. O Esporte 

Moderno, em sua origem, espelha-se no Olimpismo e depois em dois períodos históricos 

diferentes: Ideário Olímpico e do Uso Político-Ideológico do Esporte. Esse contexto 

influenciou para que as competições e as práticas esportivas fossem ligadas ao sistema 

educacional no Brasil, principalmente durante a ditadura.  

A prática do esporte universitário sempre dependeu da iniciativa dos próprios 

universitários, aqui se pode citar a importância do College Mackenzie, em São Paulo, no 

pioneirismo dessa prática datada no final do século XIX. Em 1916, aconteceram as 

primeiras disputas interestaduais entre São Paulo e Rio de Janeiro. Em 1930, o esporte 

universitário teve um grande avanço no Brasil, nesse período foram criadas as duas 

primeiras Federações Universitárias (Rio de Janeiro e São Paulo) e aconteceu, em 1935, a 
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primeira competição universitária no Brasil, os Jogos Universitários Brasileiros – JUBs 

(em São Paulo). A Confederação Universitária Brasileira de Esportes (CUBE) – primeira 

entidade acadêmica esportiva universitária com abrangência nacional – é fundada no final 

dessa mesma década, em 1939, em uma reunião entre representantes das Federações 

Universitárias de Esportes regionais. 

A regulamentação oficial do esporte universitário no Brasil veio somente em 

1941, com o Decreto-lei nº 3.617/41, de 15 de setembro de 1941. O decreto, além de criar 

a Confederação Brasileira do Desporto Universitário – CBDU, cria a Associação Atlética 

Acadêmica – AAA, que na época era ligada diretamente aos diretórios acadêmicos dos 

seus cursos, obrigando as instituições de ensino superior – Universidades, neste caso – a 

estruturarem o seu espaço físico para se adaptarem à prática esportiva, sendo essa uma das 

exigências para seu reconhecimento federal, e oficializou os Jogos Universitários 

Brasileiros – JUBs, primeira competição universitária oficial realizada pela CBDU. Esse 

ato estabeleceu toda a base da organização do esporte universitário. 

 
Art. 1º Fica instituída a Confederação dos Desportos Universitários. 
 
Art. 2º A Confederação dos Desportos Universitários organizar-se-á de acordo 
com as seguintes bases, desde já em vigor: 
 
I. Haverá em cada estabelecimento de ensino superior, uma associação atlética 
acadêmica, constituída por alunos, e destinada à prática de desportos e à 
realização de competições desportivas. A associação atlética acadêmica de cada 
estabelecimento de ensino superior estará anexa ao seu diretório acadêmico, 
devendo o presidente daquela fazer parte deste.6  
 
 

A CBDU é uma organização que busca o aperfeiçoamento dos atletas que fazem 

parte das Universidades brasileiras; a forma como busca seus objetivos é através da 

promoção da amizade e do espírito de equipe. A principal competição organizada pela 

Confederação são as Olimpíadas Universitárias, conhecidas como JUBs – Jogos 

Universitários Brasileiros, que têm por finalidade fomentar a prática esportiva em todas 

instituições de ensino superior. Essa competição conta com sete modalidades diferentes 

obrigatórias: atletismo, basquete, vôlei, futsal, judô e natação. Ela também é responsável 

por organizar outros campeonatos universitários, em geral com modalidades que não são 

praticadas nos JUB’s. Até 1998 os JUB’s eram disputados por seleções universitárias 

estaduais que eram organizados pelas federações; em 1999 os jogos passam a ser 

disputados por instituições de ensino superior. Em todas as competições podem participar 

                                                           
6 BRASIL. Decreto-lei nº 3.617, de 15 de setembro de 1941. Disponível em: 
<www.planalto.gov.br/ccivil_03/decreto-lei/1937-1946/del3617.htm>. Acesso em: 18 set. 2014. 
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todas as universidades filiadas à CBDU e todos os estudantes que cumprem com a idade 

regulamentada. A CBDU é formada por 27 Federações Estaduais, que formam a 

Assembleia Geral, responsável por eleger seus dirigentes por um mandato de quatro anos.  

Especificamente no Rio Grande do Sul, é a Federação Universitária Gaúcha de 

Esportes – FUGE a responsável por organizar o esporte universitário e as seletivas 

estaduais, para aqueles atletas devidamente registrados, para os jogos nacionais.  

A desvinculação da obrigatoriedade da prática desportiva ser exclusividade dos 

centros acadêmicos é alterada com a Lei nº 6.251, de 8 de outubro de 1975, que reconhece 

as AAA’s como entidades autônomas e como as únicas responsáveis por organizar o 

esporte dentro das instituições de ensino superior (TOLEDO, 2006).  

 
Art. 26. Para efeito de sua organização e estruturação, o desporto estudantil será 
dividido em universitário e escolar. 
 
§ 1º O desporto universitário abrange, sob a supervisão normativa do Conselho 
Nacional de Desportos, as atividades desportivas dirigidas pela Confederação 
Brasileira de Desportos Universitários, pelas Federações Desportivas 
Universitárias e pelas Associações Atléticas Acadêmicas. 
 
§ 2º O desporto escolar abrange, sob a supervisão normativa do órgão 
competente do Ministério da Educação e Cultural as atividades desportivas 
praticadas nas áreas de ensino de 1º e 2º graus, e será organizado na 
conformidade das normas a serem estabelecidas por aquele órgão. 
 
Art. 27. As entidades universitárias de direção do desporto integram, 
obrigatoriamente, o Sistema Desportivo Nacional. 
 
Art. 28. As disposições deste Título, observado o disposto no artigo 35, não se 
aplicam ao desporto praticado nas escolas e estabelecimentos de ensino das 
Forças Armadas e Auxiliares. 
 
Art. 29. Caberá ao Ministro da Educação e Cultura, ouvido o ,conselho Nacional 
de Desportos, fixar o sistema de organização e as normas de funcionamento da 
Confederação Brasileira de Desportos Universitários, das Federações 
Desportivas Universitárias e das Associações Atléticas Acadêmicas, todas 
integrantes do Sistema Desportivo Nacional.7  
 
 

Em 1970, com esse novo modelo de associações atléticas acadêmicas – AAAs, 

que são desvinculadas da administração das instituições de ensino superior, as AAAs 

consolidam-se como as responsáveis pela organização do desporto universitário dentro das 

universidades, e principalmente como representantes de cursos.  

Em paralelo, em 1969, nascem os Jogos Estudantis Brasileiros (JEB’s). Até esse 

momento não havia integração esportiva interestadual entre secundaristas. O JEB’s seriam 

                                                           
7 BRASIL. Lei nº 6.251, de 8 de outubro de 1975. Disponível em: 
<www.lexml.gov.br/urn/urn:lex:br:federal:lei:1975-10-08;6251>. Acesso em: 12 out. 2014. 
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o maior evento esportivo e de competições escolares do Brasil e a cada edição mais alunos 

participavam, o que ajudava o Governo Federal a pensar em políticas para esse tipo de 

evento.  

As competições possibilitaram aos atletas escolares a oportunidade de vivenciar 

um intercâmbio esportivo nacional, onde colocaram em prática os valores do esporte e o 

espírito esportivo. Entre os objetivos dos JEB’s estavam: fomentar a prática do esporte 

escolar com fins educativos; possibilitar a identificação de talentos esportivos nas escolas; 

contribuir para o desenvolvimento integral do aluno como ser social, autônomo, 

democrático e participante, estimulando o pleno exercício da cidadania por meio do 

esporte; e garantir o conhecimento do esporte de modo a oferecer mais oportunidade de 

acesso à prática do esporte escolar aos alunos. Em 1976, a edição do JEB’s foi em Porto 

Alegre, entre 4 e 19 de dezembro, e a solenidade de abertura contou com a participação do 

Vice-Presidente da República, coronel Adalberto Pereira dos Santos, e do Governador do 

Rio Grande do Sul, Sinval Duarte Guazelli (BORGES; BUONICORE, 2007). 

Em 1985, o JEB’s passa por uma reformulação reflexiva: depois de 15 anos sendo 

um evento que privava pelo atleta de alto rendimento, o evento é redirecionado em 

princípios socioeducativos e é proibida a participação de atletas federados na competição. 

O esporte universitário é “uma forma de esporte institucional que oferece 

atividade física para os membros da universidade/faculdade. Enquanto que a maior parte 

dos esportes oferecidos são recreativos, existem também esporte competitivos nos quais os 

estudantes podem participar através de competições amistosas e competições estaduais 

(promovidas pelas confederações universitárias) e nacionais, promovidas pelo CBDU” 

(BARBANTI, 1994). Ou seja, o esporte universitário é uma ferramenta social que pode vir 

a servir como forma de integração social entre seus atores, implicando a aproximação do 

ser humano e o incentivo à formação de lideranças.  

No final dos anos 80, algumas mudanças significativas ocorreram nos modelos de 

jogos que até então haviam acontecido. Assim como nos EUA, em que os atletas 

universitários não poderiam firmar contratos com alguma categoria de nível profissional, 

aqui no Brasil aconteceu o veto aos atletas escolares que eram federados. Essa decisão do 

governo fez com que o nível técnico dos jogos caísse de forma considerável; porém, pela 

primeira vez, atletas com algum tipo de deficiência davam início às suas participações nos 

jogos escolares. Outro marco importante dos anos 80 foi a aprovação da Constituição 

Federal de 1988, que estabelece um novo patamar de discussões sobre o esporte. O texto 

constitucional estabelece as atividades esportivas em formal e não-formal, amador e 
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profissional; assim, o esporte passa a ser tratado como direito de todos e promoção de bem-

estar social. 

 

Art. 217 – É dever do Estado fomentar práticas desportivas formais e não-
formais, como direito de cada um, observados: 

I – a autonomia das entidades desportivas, dirigentes e associações, quanto a sua 
organização e funcionamento; 

II – a destinação de recursos públicos para a promoção prioritária do desporto 
educacional e, em casos específicos, para a do desporto de alto rendimento; 

III – o tratamento diferenciado para o desporto profissional e o não-profissional; 

IV – a proteção e o incentivo às manifestações desportivas de criação nacional 
(BRASIL, 1988).  
 
 

Reflexões de âmbito nacional e de iniciativa não governamental surgem em torno 

de uma política de juventude para o Brasil em 2003, com a Comissão Especial de Políticas 

Públicas, na Câmara dos Deputados. Em 2004, 19 ministérios formaram o Grupo 

Interministerial de Juventude, com a proposta de fazer um diagnóstico integrado e amplo, a 

fim de que fosse feita uma política de juventude agregando o máximo de setores possíveis. 

Em 2005, por fim, é criada a Secretaria Nacional de Juventude e o Conselho Nacional de 

Juventude. Os jogos Escolares e Universitários tiveram ampla discussão nesse debate; um 

dos poucos critérios que não se alteraram é que para participar desses eventos as pessoas 

devem estar matriculadas no ensino educacional brasileiro, secundário ou universitário, 

privado ou público. 

Politicamente, o esporte brasileiro passou por algumas modificações no decorrer 

do tempo. Em 1937, a Divisão de Educação Física – coordenada basicamente por militares 

– era ligada ao Ministério da Educação e Cultura – MEC; em 1970, passava a ser o 

Departamento de Educação Física e Desportos; em 1978 o Departamento se transformava 

em Secretaria de Educação Física e Desporto, ainda ligada ao MEC, com grandes nomes, 

como Arthur Antunes Coimbra (Zico), de março/91 a abril/91 (BORGES; BUONICORE, 

2007); em 1990, esse órgão vira a Secretaria de Desportos da Presidência da República, 

perdendo o vínculo com o MEC, até o impeachment de Collor; com Fernando Henrique 

Cardoso, é criado o Ministério de Estado Extraordinário do Esporte, secretariado por 

Édson Arantes do Nascimento, o Pelé e a Secretaria de Desportos do MEC passa a ser 

chamada de Instituto Nacional de Desenvolvimento do Desporto (INDESP), ainda 

vinculado ao MEC, mas subordinado ao novo Ministério; em 2003, Luis Inácio Lula da 

Silva cria o Ministério do Esporte, que continua até hoje. 
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Em 2005, na cidade do Recife, pela primeira vez ocorria a Olimpíada 

Universitária, que teve cerca de 2,8 mil estudantes de 192 instituições de ensino superior 

de todo Brasil. Esse evento teve grande repercussão nacional devido à junção do Comitê 

Olímpico Brasileiro – COB, o Ministério do Esporte, a Confederação Brasileira do 

Desporto Universitário – CBDU e as Organizações Globo. Antes de ter a Olimpíada, o 

campeonato nacional universitário era chamado de JUB’s (Jogos Universitários 

Brasileiros) e era organizado somente pela CBDU com as universidades de todo Brasil, a 

partir de uma seletiva estadual. Com essa nova parceria, que se iniciava no ano de 2004, os 

jogos universitários tomaram uma proporção nunca vista antes; agora os jogos eram 

comentados pelos veículos em rede nacional, as universidades tiverem maior visibilidade e 

as finais dos jogos foram transmitidas no Canal SportTV. Em novembro de 2005, a 

assessoria de imprensa do COB, no I Fórum do Desporto Universitário, em Brasília, 

divulga que o retorno midiático que a Olimpíada Universitária (JUB’s 2005) teve foi 

superior a R$ 10 milhões.8 

Diante disso, está-se diante de uma nova realidade para o Esporte Universitário no 

Brasil: agora, as universidades – principalmente as particulares, que trabalham com a 

prospecção de alunos – estão em uma situação de mercado em que basta perceberem essa 

nova realidade e investirem na gestão do desporto em suas instituições para que haja o 

aumento da qualidade e do nível de suas equipes e, em consequência, dos eventos 

esportivos universitários. Um bom exemplo disso foi a Universidade Luterana do Brasil 

(ULBRA), no Rio Grande do Sul, que investiu fortemente em equipes profissionais como o 

Futsal, que foi tricampeão da Liga Nacional de Futsal (1998, 2002 e 2003);  hoje a ULBRA 

oferta mais de dez modalidades de esportes.9 

Durante algumas décadas, o ingresso no ensino superior não era uma realidade 

para um número considerável de jovens; existiam poucas universidades – tanto públicas 

quanto privadas – e poucas vagas disponíveis, o que tornava a relação candidato/vaga 

muito mais disputada do que hoje. Só no ano de 2014 foram abertas mais de 250 mil vagas 

no ensino superior federal10; por isso, com a proliferação de vagas ofertadas, a 

universidade que apresentar um diferencial, como investimento em esporte, melhores 

                                                           
8 Relatório do COB sobre a exposição de mídia da Olimpíada Universitária. 
9 Disponível em: <http://www.ulbra.br/esporte-universitario/modalidades-ofertadas/>. Acesso em: 8 set. 
2014. 
10 Disponível em: <http://reuni.mec.gov.br/noticias/37-noticia-destaque/977-novas-universidades-e-
institutos-federais-vao-abrir-850-mil-vagas>. Acesso em: 10 set. 2014. 
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conceitos em pesquisa e extensão, bons laboratórios, etc., tem melhor chance de conquistar 

novos alunos. 

 
Segundo matéria da revista Veja, publicada em 29 de outubro de 2003, as IES 
norte-americanas investiram 12 bilhões de dólares em obras só nos primeiros 
nove meses do ano de 2003. De acordo com a matéria, em um cenário em que a 
disputa por alunos é travada palmo a palmo, com qualidade acadêmica e preços 
similares em diversas instituições, muitas universidades estão tentando 
diferenciar-se com investimentos em conforto e lazer (TOLEDO, 2006, on line).  
 
 

As competições de esporte universitário, a formação de delegações que participam 

dos mundiais universitários e da Universíade – Olimpíada universitária que acontece de 

dois em dois anos, em âmbito internacional – são organizados pela CBDU. Já em âmbito 

internacional, tem-se a Federation Internacionale Du Sport Universitaire – FISU, que é o 

órgão responsável pela organização dos mundiais universitários e da Universíade, também.  

A cultura do esporte nacional ainda tem o futebol de campo como a referência do 

cenário esportivo como um todo, o que implica em uma desorganização do esporte em 

geral. Fora do âmbito do futebol de campo, mesmo com a Lei Agnelo Piva11 em vigor, 

muitas confederações e Associações Atléticas passam por enormes dificuldades para 

realizar os seus treinamentos periodicamente e de forma competitiva. A falta de espaços 

públicos e de qualidade e de incentivo por parte das reitorias para que se possa fazer o 

treinamento dessas equipes são algumas das dificuldades das quais o esporte universitário 

também não escapa. Mesmo com todas as dificuldades, hoje existe uma gama heterogênea 

de profissionais prontos para fazer o esporte crescer não só como fonte de lucro, mas como 

atividade social.  

Hoje, o maior evento da modalidade de esporte universitário de âmbito nacional é 

realizado pela CBDU, corresponde a jogos universitários – JUB’s, reunindo cerca de 4.000 

estudantes de todo país, com as modalidades obrigatórias de: atletismo, basquete, vôlei, 

handebol, futsal, judô e natação.  

Outro evento Universitário de grande expressão no Sul do País é o Universipraia, 

de acordo com os dados disponíveis no site
12 do Universipraia a Liga Universipraia 

                                                           
11 A Lei Agnelo/Piva, sancionada pelo presidente Fernando Henrique Cardoso, em 16 de julho de 2001, 
destina 2% da arrecadação bruta das loterias federais do país em favor do COB (85%) e do Comitê 
Paraolímpico Brasileiro (15%). Dos 85% que lhe cabem, o COB investe obrigatoriamente por lei 10% 
no Esporte Escolar e 5% no Esporte Universitário, e o restante é aplicado nos programas das Confederações e 
do COB. Outros recursos são obtidos a partir de patrocinadores privados, doações e de convênio com os três 
níveis de Governo, viabilizando alguns dos projetos de desenvolvimento esportivo. Disponível em: 
<http://www.cob.org.br/comite-olimpico-brasileiro/lei-agnelo-piva>. Acesso em: 10 out. 2014. 
12

 Disponível em: <http://universipraia.com.br/>. Acesso em: 10 nov. 2014. 
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(responsável pelo evento) foi criada em 2011, com a proposta de unir, em uma praia, 

Atléticas de todos os cursos do Sul do Brasil para jogos e festas. Das 15 atléticas iniciais e 

1.000 participantes, hoje existem mais de 50 que abrigam cerca de 4.000 universitários. A 

iniciativa tem como objetivo a integração através de uma experiência diferente do 

cotidiano da vida acadêmica, proporcionando aos jovens três dias descontraídos, com 

diferentes sensações em uma das praias catarinenses.  

No âmbito da Universidade Federal do Rio Grande do Sul – UFRGS, o esporte 

universitário toma um novo rumo a partir de 2013, com os avanços das políticas de 

permanência estudantil. Segundo o próprio relatório de gestão, o esporte tem como projeto 

o “incentivo à inclusão, à permanência e à melhoria do desempenho acadêmico dos 

estudantes através da prática esportiva. Objetivo: consolidar a linha de assistência 

estudantil na área do esporte13”. 

 
Com a implantação da Divisão de Esportes na estrutura da PRAE, foi possível 

incrementar uma série de ações voltadas para o esporte competitivo e participativo, 

envolvendo não só o público de alunos beneficiários, através de investimento do Programa 

PNAES, mas também os demais alunos esportistas da Universidade e a comunidade de 

servidores, inclusive com a abrangência de ações ao Campus do Litoral Norte. Um 

importante reflexo dessas ações é o crescimento da representatividade da UFRGS nos 

esportes universitários competitivos. 

Com base nessas considerações, esta pesquisa que busca compreender como o 

esporte universitário, mais especificamente, como uma Associação Atlética serve de 

reforço para a questão de formação da identidade dos alunos do curso de Engenharia da 

Universidade Federal do Rio Grande do Sul - UFRGS, através de uma análise de conteúdo 

feita por postagens no Facebook da Associação Atlética da Escola de Engenharia – AAEE, 

é necessário que antes se faça uma contextualização do ambiente em que essa Atlética faz 

parte, fazendo um apanhado geral sobre a UFRGS até que se chegue no objeto de pesquisa 

propriamente dito, a AAEE. 

 
 
 
 
 
 

                                                           
13 Disponível em: <http://www.ufrgs.br/ufrgs/arquivos/relatorios-de-gestao/relatorio-de-gestao-2013>. 
Acesso em: 20 out. 2014. 
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3.2  A UNIVERSIDADE FEDERAL DO RIO GRANDE DO SUL (UFRGS) E A ESCOLA  
       DE ENGENHARIA DA UFRGS 

 

3.2.1  A UFRGS 

 

A Universidade Federal do Rio Grande do Sul – UFRGS tem sua origem no ano 

de 1895, com a fundação da Escola de Farmácia e Química; a segunda Escola que passa a 

englobar esse universo é a Escola de Engenharia, fundada no mesmo ano. A partir dessas 

duas fundações é que o Rio Grande do Sul inicia sua trajetória no ensino superior. 

Posteriormente, as Faculdades de Medicina e de Direito foram fundadas, ampliando as 

possibilidades de formação no Estado. 

Seguindo a linha histórica da UFRGS14, em 1934 foi criada a Universidade de 

Porto Alegre, responsável por congregar todas as Escolas e Faculdades de educação 

superior da cidade. Na época, a Universidade era composta pela Escola de Engenharia; 

pelos Institutos de Astronomia, Eletrotécnica e Química Industrial; Faculdade de Medicina, 

com as Escolas de Odontologia e Farmácia; Faculdade de Direito, junto à Escola de 

Comércio; Faculdade de Agronomia e Veterinária; Faculdade de Filosofia, Ciências 

e Letras e pelo Instituto de Belas Artes. 

No ano 1947, surge a Universidade do Rio Grande do Sul – URGS, que marca o 

terceiro significativo momento da educação superior no Rio Grande do Sul. Nesse contexto 

de expansão da Universidade, ela congregava as Faculdades de Direito e de Odontologia 

de Pelotas e a Faculdade de Farmácia de Santa Maria, que, a posteriori, com a criação das 

Universidades de Pelotas e a Federal de Santa Maria, foram desincorporadas da URGS. 

Em 1950, no governo de Getúlio Vargas, aconteceu a federalização da 

Universidade, que passa, nesse momento, a ser administrada pela União. A partir de então, 

a URGS passa a integrar o sistema Federal de Universidades, com a denominação de 

Universidade Federal do Rio Grande do Sul – UFRGS, e a receber um dos maiores 

orçamentos destinados ao ensino superior. De imediato, a UFRGS já se destacou quanto a 

suas publicações e produções científicas entre as federais, considerando o seu número de 

professores.  

Outro momento significativo ocorreu no ano de 1963, em que o quadro 

demográfico e social do Brasil sofria grandes transformações. Esse contexto nacional 

refletia diretamente na política da Universidade, o que ensejava uma discussão sobre uma 

                                                           
14 Disponível em: <http://www.ufrgs.br/ufrgs/a-ufrgs/historico>. Acesso em: 15 set. 2014. 
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Reforma Universitária. Nesse momento, considerou-se a necessidade de pensar uma 

integração maior entre a Universidade e a sociedade, pois sua principal função é “educar 

para uma participação ativa da sociedade democrática em rápida transformação, sob o 

impacto da ciência e da tecnologia” (UFRGS, 2014). 

Em 1970, a partir de uma discussão iniciada em 1963, a Reforma Universitária 

efetiva-se e a UFRGS se reorganiza em institutos e faculdades, englobados por 

departamentos que são unidades fundamentais, assumindo sua estrutura atual. Nesse 

mesmo ano, o tripé Ensino, Pesquisa e Extensão passa a existir como órgãos superiores da 

Universidade; além disso, todo o sistema de bibliotecas foi reformulado, a partir de um 

sistema integrado.  

Os 100 anos da Escola de Engenharia, em 1996, representou a comemoração da 

segunda instituição mais antiga da UFRGS. Em celebração, foi lançado um livro trazendo 

a história através de memórias de antigos professores, alunos e funcionários. O livro 

recebeu Prêmio Açorianos de Literatura de 1997, na categoria Produção Gráfica. 

Referente ao esporte na Universidade, atrelado à permanência estudantil, o ano de 

2013 foi marcado pela criação da Divisão de Esportes da UFRGS, que faz parte da Pró-

Reitoria de Assuntos Estudantis – PRAE. Planejar, construir, difundir e apoiar o esporte 

dentro da UFRGS é a função dessa nova Divisão, por ver a prática esportiva e as atividades 

físicas como fator social e fundamental para a saúde. 

 
Em 2013, ocorreram duas importantes modificações estruturais que merecem ser 
destacadas: a Pró-Reitoria de Assuntos Estudantis (PRAE), em substituição à 
Secretaria de Assistência Estudantil, e a da incorporação da Divisão de Esportes 
à estrutura organizacional da nova PRAE. Esses dois acontecimentos 
representaram um avanço político significativo no campo da atenção ao 
estudante e trazem consigo o propósito de ampliar e valorizar ainda mais as 
ações de incentivo à permanência e à diplomação do aluno (UFRGS, 2014). 
 
 

Na UFRGS, o esporte segue as indicações do Plano Nacional de Assistência 

Estudantil – PNAES, como item VII, e a partir do Decreto nº 7.234, de 19 de julho de 

2010, representando “uma ação permanente de garantia das condições materiais e 

pedagógicas necessárias ao adequado desenvolvimento acadêmico do estudante” (UFRGS, 

2014).  

Atualmente, a Universidade Federal do Rio Grande do Sul – UFRGS oferece 

formação para mais de 23 mil alunos, entre graduação e pós-graduação. Com 80 anos de 

fundação, está sempre em destaque nas avaliações, de âmbito nacional e internacional, 

como uma das melhores Universidades do país. 
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3.2.2  A Escola de Engenharia 

 

A centenária Escola de Engenharia é sinônimo de solidez e de excelência desde 

sua fundação, ainda no século XIX. Hoje reconhecida nacional e internacionalmente pela 

qualidade do corpo docente e da formação oferecida, possui cerca de seis mil alunos, 

distribuídos entre treze cursos de graduação e sete de pós-graduação. Aos 118 anos de 

existência, conta com uma estrutura que se divide em 15 prédios, contando com 369 

colaboradores, entre eles técnicos e professores do mais alto nível de qualificação e 

excelência profissional. A Escola de Engenharia desenvolve potenciais e forma talentos 

com os mais variados perfis profissionais, altamente qualificados e capazes de adaptarem-

se às exigências do dinâmico mercado atual. Segundo o próprio site15 da Escola de 

Engenharia da UFRGS, esta tem por missão, visão e valores: 

 
MISSÃO 
O propósito fundamental da Escola de Engenharia é formar e qualificar recursos 
humanos, estabelecendo uma cultura de excelência e geração de novos 
conhecimentos através da pesquisa, em todas as áreas da Engenharia, 
contribuindo para o desenvolvimento da sociedade com ampla interação com os 
setores produtivos públicos e privados. 
 
VISÃO 
Uma unidade dinâmica, que acompanha as mudanças do setor tecnológico, 
renovando cursos de graduação e pós-graduação e mantendo atividades regulares 
de pesquisa e extensão em todos os seus departamentos. Em função dessas 
atividades, relevantes para a sociedade e o para o setor produtivo nacional, a 
Escola pretende tornar-se um centro de referência para o Mercosul. 
 
VALORES 
1. Liderança;  
2. Integração com a sociedade;  
3. Equilíbrio ensino-pesquisa-extensão;  
4. Crescimento e colaboração;  
5. Melhoria contínua;  
6. Sustentabilidade e responsabilidade;  
7. Desburocratização;  
8. Contribuição para o desenvolvimento nacional. 
 
 

Ademais, ainda com embasamento na página virtual, a Escola de Engenharia 

oferece os seguintes cursos de graduação:  

 
Civil (1896), Mecânica (1908), Elétrica (1908), Minas (1942), Metalúrgica 
(1954), Química (1958), Materiais (1994), Computação – com o Instituto de 
Informática (1998), Produção (1999), Ambiental (2005), Controle e Automação 
(2008), Energia (vestibular 2010), Física – com o Instituto de Física (vestibular 
2010), Biomédica (planejado). 

 

                                                           
15 Disponível em: <http://www.engenharia.ufrgs.br/antigo/pagina/73-historia>. Acesso em: 15 set. 2014. 
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3.3  A ASSOCIAÇÃO ATLÉTICA ACADÊMICA DA ESCOLA DE ENGENHARIA – 
       AAEE 

 

A AAEE é a Associação Atlética Acadêmica da Escola de Engenharia que 

representa desportivamente a comunidade acadêmica da engenharia da Universidade 

Federal do Rio Grande do Sul e personifica o departamento desportivo do CEUE – Centro 

dos Estudantes Universitários de Engenharia, o centro acadêmico mais antigo do Brasil. Os 

111 anos de história do CEUE fizeram dele o maior centro acadêmico da UFRGS e do 

Estado. A entidade congrega todos os treze centros acadêmicos dos cursos da Escola de 

Engenharia. 

 

 

3.3.1  Histórico  

 

A inspiração da criação da AAEE vem da história de participações esportivas dos 

acadêmicos da Escola de Engenharia. Até três décadas atrás, os atletas da Escola de 

Engenharia participaram e saíram vitoriosos de inúmeros eventos universitários em todo 

país. Também foram organizados diversos grandes eventos, tais como o POLI-ENG – 

disputa entre atletas da Escola Politécnica da USP e os da Engenharia da UFRGS –e o 

MED-ENG, que reunia estudantes de Medicina e Engenharia.  

O departamento esportivo da Escola de Engenharia estava esquecido, motivando 

assim a diretoria do CEUE a fundar a Associação Atlética Acadêmica da Escola de 

Engenharia, no dia 4 de abril de 2012. Participaram da solenidade o reitor, o vice-reitor, a 

diretora da Escola de Engenharia e membros da Administração Central da Universidade, 

dentre eles o então Coordenador de Esportes da UFRGS, um dos principais responsáveis 

pela fundação e posterior crescimento da associação. Estiveram presentes também: o 

presidente do CEUE e o primeiro presidente eleito da Atlética. 

Em poucos meses de funcionamento, a Atlética da Engenharia firmou parcerias 

com dois dos principais jogos universitários do Sul do País: as Engenharíadas Paranaense e 

o Universipraia. Os dois eventos proporcionaram a integração entre os alunos e 

estimularam a criação de uma torcida organizada e bateria. 
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3.3.2  Motivação 

 

A AAEE surge para representar desportivamente os quase 6.000 estudantes da 

Escola de Engenharia. Não obstante, a Associação permite a participação de professores, 

oportunizando a integração com os estudantes. Torneios desportivos vêm sendo criados 

internamente em toda a Escola para promover a prática esportiva entre os estudantes. Tudo 

isso vem alicerçado no intuito de fomentar o “orgulho em vestir a camiseta da Escola de 

Engenharia e da Universidade Federal do Rio Grande do Sul”, segundo documentos da 

própria AAEE. 

A ideia de fundação da AAEE é “integrar ao cotidiano dos estudantes atividades 

extracurriculares que enriqueçam a formação moral, física e do caráter”. Os treinamentos 

têm a capacidade de proporcionar a integração entre os discentes da Escola e os eventos 

externos, possibilitando o intercâmbio de ideias e vivências entre os participantes.  

 

 

3.3.3  Modalidades 

 

A AAEE promove treinos esportivos para qualquer aluno da Engenharia que 

quiser participar em diversas modalidades, masculino e feminino, como: Atletismo, 

Basquete, Futebol de Areia, Futebol de Campo, Futevôlei, Futsal, Handebol, Handebol de 

Areia, Judô, Natação, Rugby, Tênis, Tênis de Mesa, Vôlei, Vôlei de Praia e Xadrez. 

  

 

3.3.4  Eventos  

 

Engenharíadas Paranaense 

O Engenharíadas Paranaense é um evento esportivo e comemorativo que ocorre 

anualmente entre Associações Atléticas Acadêmicas dos cursos de Engenharia e 

Arquitetura das Universidades do Estado do Paraná, algumas Faculdades da região Sul – 

como é o caso da AAEE – e de outras regiões do País, que recebem o convite para 

participar do evento que é organizado pela Liga Esportiva das Engenharias do Paraná 

(LEEP). 

Normalmente é realizado no primeiro semestre do ano, e as cidades sedes foram: 

Maringá, Cascavel, Guarapuava e Umuarama. Durante todos os dias do evento ocorrem 
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competições esportivas, de forma a cumprir a tabela dos Jogos, assim aumentando ainda 

mais a integração entre os estudantes participantes. As modalidades disputadas são: 

Atletismo (Masculino e Feminino), Basquete (Masculino e Feminino), Futebol de Campo, 

Futsal (Masculino e Feminino), Handebol (Masculino e Feminino), Natação (Masculino e 

Feminino), Tênis de Campo (Masculino e Feminino), Voleibol (Masculino e Feminino), 

Vôlei de Praia (Masculino e Feminino), Xadrez, Tênis de Mesa (Masculino e Feminino) e 

Judô (Masculino e Feminino). 

O Engenharíadas Paranaense agrega em torno de 5.000 (cinco mil) estudantes 

universitários dos Estados do Paraná, Santa Catarina, Rio Grande do Sul e Mato Grosso do 

Sul. O evento já é considerado um dos maiores jogos universitários do Brasil e conta com 

24 faculdades participantes, entre elas UFRGS, UFSC e UFPR. 

Em 2014, a AAEE, da UFRGS, foi a campeã da Engenharíadas Paranaense. 

 

Universipraia 

O Universipraia é um evento esportivo e comemorativo entre Associações 

Atléticas Acadêmicas de diferentes cursos de todo o Sul do Brasil. O evento ocorre 

anualmente, normalmente no segundo semestre, em alguma praia do litoral catarinense 

(edições anteriores: Itapema, Balneário Camboriú) e conta com mais de 40 atléticas. O 

evento conta com as modalidades de Futebol de Areia, Futevôlei, Handbeach, Rugby e 

Vôlei de Praia, todas disputadas em ambos os gêneros. 

A Atlética da Engenharia da UFRGS, em sua primeira participação, conseguiu 

excelentes resultados dentro e fora das quadras. Conquistou o primeiro lugar 

no vôlei de praia feminino e a terceira colocação geral da divisão especial do Universipraia 

2012. Em 2013 e em 2014 a AAEE foi a campeã. 

  

Competições Internas 

Dentre as competições internas ocorridas na Faculdade de Engenharia da UFRGS, 

está a Taça AAEE de Futebol 7, que teve a sua primeira edição no dia 21 de outubro de 

2012 e contou com 16 times das mais variadas Engenharias da Universidade. As equipes 

foram divididas em 4 grupos de 4 times cada, na qual os dois melhores times de cada grupo 

se classificaram para a fase eliminatória. O time da Engenharia Civil, que saiu vitorioso 

nas quartas, semi e final, foi o campeão da taça AAEE de Futebol 7 do ano de 2012. 

Competições de outros esportes já foram realizadas em 2013, para que também tivesse o 

desenvolvimento de atletas em outras modalidades, como o basquete e o vôlei. 
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Em 2013, foi incluída também a I Taça AAEE Futsal no calendário oficial para o 

segundo semestre, que aconteceu no Grêmio Sargento Expedicionário Geraldo Santana, em 

Porto Alegre, contando com a participação de 16 times masculinos e quatro times 

femininos, envolvendo os diversos  cursos de Engenharia da UFRGS.  

Competições de outros esportes aconteceram em 2014, a fim de que também haja 

o desenvolvimento de atletas das diversas modalidades. No mês de março, aconteceu a 

Copa Bixo, que engloba todos os calouros dos 16 cursos de Engenharia que ingressaram no 

primeiro semestre de 2014, totalizando quase 600 estudantes. Esta copa proporciona, 

através da prática do esporte, nas modalidades de futsal, handebol, basquete e vôlei, a 

integração destes novos universitários. 

 

 

3.3.5  Atividades sociais 

 

Assim como na parte esportiva, a Atlética também preza por atividades sociais. 

São realizadas diversas ações em parceria com o CEUE e os diretórios acadêmicos da 

engenharia. No início dos semestres, junto ao trote, é feito o Trote Solidário, que faz com 

que os calouros não participem apenas da parte lúdica, mas, sim, realizem boas ações em 

prol de quem necessita. 

No período de inverno, campanhas de doações de agasalhos, como a do Hope 

Now, são apoiadas e incentivadas pela AAEE. Além disso, durante o semestre são 

organizadas ações de doação de sangue e alimentos. Nos anos de 2012 e 2013, 

respectivamente, dois episódios trágicos, tragédia de Santa Maria e o incêndio na Vila dos 

Papeleiros, fizeram com que os alunos de Engenharia se unissem em prol desses dois 

tristes eventos. 

 

 

3.3.6  Gestão 

 

A AAEE UFRGS é formada por uma gestão administrativa composta por 

estudantes voluntários e conta com apoio da Escola de Engenharia e da Universidade. 

Porém, para maximizar e ampliar seu raio de ação, é necessário investimento do setor 

privado. Para tanto, a injeção de capital externo justifica-se através do excelente payback 
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que aproxima a empresa da universidade e do aluno, proporcionando o fortalecimento da 

marca no cotidiano dos universitários. 



4 ANÁLISE DE CONTEÚDO 

  

 

As reflexões teóricas e conceituais relacionadas ao objeto empírico desta pesquisa 

foram apresentadas nos capítulos anteriores. Para que se possa continuar com este estudo, é 

necessário que se realize, neste capítulo, a análise do perfil do mascote da Associação 

Atlética Acadêmica da Escola de Engenharia, o  Minotauro16, e da fanpage
17 da AAEE, 

ambos veiculados no Facebook.  

Para a execução da análise, toma-se como base os conceitos apresentados em 

capítulos anteriores. O objeto da análise de conteúdo é o conjunto das postagens efetuadas 

na fanpage da Associação Atlética Acadêmica da Escola de Engenharia – AAEE, no perfil 

do Minotauro no Facebook. O Facebook foi a mídia escolhida por ser a única ferramenta 

online de comunicação entre a AAEE e os alunos do Curso de Engenharia, e possibilitar, 

segundo Primo (2011), a possibilidade de se fazer novos amigos, reencontrar pessoas com 

quem já não mais se tem contato, trocar ideias, além de ser uma ferramenta que serve de 

intercâmbio para a solução de diversos problemas. Esses grupos formados pela rede 

sugerem um ambiente de total cooperação em que se desenvolve um sentimento de 

pertencimento e promove a preocupação com o bem-estar do grupo e um sentimento de 

segurança. 

Como já ressaltado, são duas as formas de comunicação entre a AAEE e os alunos 

de Engenharia e de interação entre eles próprios existentes no Facebook: a Fanpage da 

AAEE e o perfil do Minotauro. O período analisado foi de março até junho de 2014, 

primeiro semestre letivo deste ano, tendo em vista que há um volume de postagens neste 

período que permitem traçar considerações relacionando com os conceitos verificados no 

estado da arte; além disso, o período marca o início da nova gestão administrativa da 

AAEE e é durante esse período que ocorre a participação da Atlética na competição de 

maior representação do esporte universitário para a Associação: o Engenhariadas 

Paranaense (EP)/2014. 

Todas as postagens feitas nesse período, na fanpage da AAEE e no perfil do 

Minotauro, foram analisadas, incluindo o número de curtidas, o número de comentários e 

seu conteúdo e o número de compartilhamentos. A partir desse levantamento, foi feita a 

categorização das postagens entre: campeonatos internos, campeonatos externos, 

                                                           
16 Disponível em: <https://www.facebook.com/ufrgs.aaee?fref=ts>. Acesso em: 06 nov. 2014. 
17 Disponível em: <https://www.facebook.com/AAEE.UFRGS?fref=ts>. Acesso em: 10 set. 2014. 
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comercialização de produtos, postagens feitas por alunos, postagens feitas pela própria 

AAEE e eventos. Dentre essas seis (6) categorizações, foram escolhidas quatro (4) para 

análise, por considerar mais relevantes para a pesquisa. Através desse conteúdo, busca-se 

entender como a identidade do aluno de Engenharia é influenciada e influencia a 

construção de seus pares através da AAEE a partir da interação que a mesma propicia. 

 

 

4.1  ASSOCIAÇÃO ATLÉTICA ACADÊMICA DA ESCOLA DE ENGENHARIA –  
       AAEE 

 

A fanpage da AAEE foi criada em 29 de abril de 2012, 25 dias após a sua 

fundação, na rede social Facebook, com a intenção de fazer a divulgação mais institucional 

da AAEE, apresentando notícias e informações sobre eventos. Por sua vez, o perfil do 

Minotauro encara uma personificação do “ser” engenheiro, e é o espaço onde ocorrem 

postagens e marcações de outros alunos, como se vida tivesse. A fanpage tem hoje 1.658 

curtidas e o Minotauro tem 2.047 amigos. Através desta fanpage e desse perfil, a AAEE 

mantém contato com seu público alvo, estudantes de engenharia da UFRGS, e alcança, 

também, outras Associações Atléticas. 

O perfil do Minotauro permite que os alunos possam-no marcar em publicações 

como festas, eventos, reuniões e outras atividades, como se ele realmente estivesse 

presente. Fato interessante é que no dia de seu aniversário – data de fundação da AAEE – 

algumas pessoas parabenizaram-no, como se ele fosse um ser real. 
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Figura 1: Aluno dando parabéns pelo aniversário do Minotauro 

 
Fonte: Disponível em: 
<https://www.facebook.com/photo.php?fbid=10153997528165075&set=a.10151822978600075.859688.692790074&typ
e=1&theater>. Acesso em: 03 nov. 2014.  

 

Nesse período em análise foi encontrado o número total de 60 publicações. Diante 

das 60 postagens, foram definidas seis categorias nas quais os conteúdos se enquadraram. 

Estas categorias foram determinadas em função dos assuntos mais recorrentes no total das 

postagens. São elas: 

1. Campeonatos Internos: publicações com conteúdo referente a organização e 

divulgação dos campeonatos, como: compartilhamento de materiais de 

divulgação, postagens sobre modalidades, datas e premiações, etc.; 

2. Campeonatos Externos: publicações sobre treinos e agendamentos de horários 

e locais, seletivas de diversas modalidades para montar o time principal que irá 

para a competição, ensaio da bateria, anúncio sobre vendas de pacotes para a 

viagem, etc.;  

3. Postagens de Alunos: publicações de alunos nos perfis do facebook (Minotauro 

e AAEE), comentários em postagens que se relacionem com a identidade do 

aluno de engenharia e com o discurso de pertencimento ao grupo e a 

identificação à AAEE, etc.; 

4. Postagens feitas pela AAEE: publicações que aproximem o aluno de 

engenharia da Atlética, que sejam convidativas para que o mesmo se integre ao 

grupo;  

5. Eventos: publicações com conteúdo de divulgação de outros eventos, alguns 

relacionados a festas, sejam elas promovidas por outras Atléticas ou pela 
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própria Escola de Engenharia, palestras com temáticas de esporte ou de exatas, 

promoções, entre outros eventos de integração que sejam relacionados ao 

contexto do estudante de Engenharia;  

6. Produtos Comercializáveis: publicações em que o conteúdo seja de venda de 

produtos da AAEE como camisetas, canecas e cuecas.  

Definidas as categorias, as 60 postagens se enquadraram da seguinte maneira: 32 

para postagens/comentários de alunos; 9 para postagens feitas pelo perfil e pela fanpage da 

AAEE; 2 ocorrências de produtos comercializáveis; 5 postagens sobre eventos; 9 

postagens sobre campeonatos externos e 3 sobre campeonatos internos. Assim, a categoria 

postagens/comentários de alunos apresentou o maior número de postagens, enquanto que a 

categoria produtos comercializáveis apresentou apenas 2 postagens. Veja no gráfico a 

seguir:  

 

Gráfico 1: Categorização das publicações 

 

Fonte: Dados do autor. 

 

Após a categorização, e levando em consideração os objetivos desta pesquisa, 

optou-se por utilizar as categorias que melhor se relacionam com os conceitos abordados 

anteriormente, sendo essas: postagens de alunos, campeonatos externos, campeonatos 

internos e postagens da AAEE. Esta seleção considerou somente as postagens que têm 
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interface com o objeto de pesquisa: a identidade do estudante de engenharia da UFRGS, 

que é reafirmada através do pertencimento à AAEE.  

 

Figura 2: Alunos comemorando a vitória no Engenharíadas – “família AAEE” 

 
Fonte: Disponível em: 
<https://www.facebook.com/photo.php?fbid=643352732406065&set=a.139755199432490.35888.10000194
0326015&type=1&theater>. Acesso em: 03 nov. 2014.  

 

Conforme a figura 1, por exemplo, é uma postagem do dia 06/04/2014, em que 

um aluno de engenharia que fazia intercâmbio em Paris faz uma singela homenagem ao 

aniversário do Minotauro, personagem fictício que representa os engenheiros. Pode-se ver 

que na postagem o aluno escreve em sua dedicatória que “não esquecemos o aniversário do 

Minotauro Ufrgs”, logo após mostra o sentimento de pertencimento e de orgulho por 

participar da AAEE em “Todos compartilhando esta grande paixão chamada AAEE. Nos 

sentimos orgulhosos de ter participado da história da AAEE. Mesmo longe continuamos 

torcendo e apoiando... melhor engenharia só tem uma, e se chama UFGRS essa loucura”. 

Essa publicação teve o total de 39 curtidas e 4 comentários. Na imagem tem a foto de um 

casal e nos comentários dos alunos descobre-se que esse casal conheceu-se através da 

AAEE. Em um dos comentários o aluno diz que sem a AAEE não teria conhecido essas 

duas pessoas, o que mostra que a participação na AAEE faz com os alunos de engenharia 

possam conhecer-se e tornar-se amigos ou namorados.  

Na figura 2 aparece a postagem de um aluno, no dia 6/05/2014, que homenageia a 

AAEE por ela sair vitoriosa do principal campeonato que a Engenharia da UFGRS 

participa hoje, o Engenharíadas Paranaense. Pode-se notar, analisando o discurso da 

postagem, o sentimento de orgulho que o “fazer parte” da Associação Atlética tem para os 
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alunos de engenharia. O aluno nessa postagem agradece a todos por fazerem parte dessa 

história e dessa conquista e diz fazer parte de uma família: “família AAEE vocês são 

demaaaais”. Essa publicação teve 108 curtidas e 5 comentários. Dos cinco (5) comentários, 

três (3) são de alunos que parabenizam a todos os envolvidos pela vitória e se dizem 

orgulhosos com a conquista, e dois (2) desses comentários chamam a atenção por serem de 

um professor de educação física que treina alguns times da AAEE e que pôde acompanhar 

os alunos até o Paraná. Em seu discurso, é notável que o orgulho em fazer parte da AAEE 

está relacionado com o “ser engenheiro”. Nessa postagem ele se diz emocionado e que 

“Afinal Prof de E. Física tb é um Engenheiro de Corpo e Mente”, obtendo quinze (15) 

curtidas o seu comentário. 

A análise ora efetuada é de grande valia, visto que o Facebook é o meio que a 

AAEE utiliza para chegar até os alunos e à comunidade. Verifica-se que essas duas páginas 

que a Atlética têm são os espaços em que os alunos podem demonstrar o seu sentimento 

pela AAEE, obter informações sobre jogos e treinos, interagir entre si, etc., aspectos que 

demonstram o caráter de pertencimento e identidade com o ser engenheiro. A seguir, dá-se 

seguimento à análise das publicações inseridas nas categorias pré-selecionadas. 

 

 

4.2  ANÁLISE DAS POSTAGENS 

 

A partir do levantamento e da categorização das postagens feitas no Facebook, na 

fanpage da AAEE e no perfil do Minotauro, no período de março até junho de 2014, e após 

feita a categorização dessas postagens, foi observado que as categorias Campeonatos 

Externos, Campeonatos Internos, Postagens de Alunos e Postagens da AAEE tiveram, 

respectivamente, 9, 3, 32 e 9 publicações.  Pelo objetivo desta pesquisa, decidiu-se analisar 

essas quatro (4) categorias, pois em uma prévia análise das postagens, são essas categorias 

que melhor apresentam os discursos que servirão de endosso para tratar do tema desta 

pesquisa. Para que se aprofunde na análise das publicações, elas foram avaliadas segundo 

os seguintes quesitos: conteúdo da postagem, conteúdo dos comentários, número de 

curtidas, número de comentários e número de compartilhamentos. Com estas categorias, 

foi possível identificar qual o tipo de conteúdo publicado na fanpage da AAEE e no perfil 

do Minotauro no Facebook; com esses dados foi possível observar as várias formas de 

interação, identificação e de formação da identidade dos alunos nas postagens. 



5  ANÁLISE DAS POSTAGENS  

 

5.1  CATEGORIA “POSTAGENS DE ALUNOS” 

 

Quadro 1: EP = Engenharíadas Paranaense 

Conteúdo da postagem Conteúdo dos comentários Data postagem Número de 
curtidas 

Número de 
comentários 

Número de 
compartilhamentos 

Judô é campeão na Engenharíadas e atleta 
se sente orgulhoso por ter contribuído com 
essa parcela. 

A raça, a convicção e a força de vontade 
vêm de um projeto. 

05/05 68 8  

Parabéns pelo aniversário do Minotauro.  04/04    
Parabéns pelo aniversário do Minotauro.  04/04    
Parabéns pelo aniversário do Minotauro.  04/04 1   
Homenagem a UFGRS campeã da EP pelo 
atual presidente da AAEE. 

AAEE melhor Atlética do mundo; 
parabéns a Engenharia da UFRGS; 
parabéns ao presidente e ao Minotauro e 
orgulho em fazer parte; parabéns a 
diretoria por fazer esse sonho se tornar 
realidade. 

05/05 427 21  

Engenharia campeã com o time de vôlei no 
EP. 

Parabéns a todas vitoriosas. 04/05 223 31  

“Alegria enorme em fazer parte da melhor 
delegação do Sul do Brasil.. só tenho a 
agradecer pela experiência e pela 
oportunidade”, referindo-se ao EP. 

Fica pra próxima e noite no Paraná ficou 
pequena. 

05/05 62 4  
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Quadro 1: continuação  
Conteúdo da postagem Conteúdo dos comentários Data postagem Número de 

curtidas 
Número de 
comentários 

Número de 
compartilhamentos 

Aluno estava a mais de 10.000km e mesmo 
de longe estava torcendo pela AAEE. “A 
cada dia que passa tenho mais orgulho de ter 
contribuído um pouco. Com certeza o 
trabalho de todos está sendo recompensado”. 

Ex-diretora da AAEE parabeniza a nova 
direção pelo primeiro lugar no EP “a 
AAEE chegou aonde todos nós 
sonhamos”. 
Outro aluno e atual membro da AAEE 
diz que vários alunos poderiam ter 
passado o feriadão em casa mas que 
graças à ideia e aos objetivos traçados 
por eles (fundadores da AAEE), eles 
foram ao Paraná ser campeões do EP; diz 
também que “Graças a vocês, todos nós 
temos a oportunidade de interagir e fazer 
da faculdade algo muito maior. Não são 
mais só aulas e provas... Vocês abriram 
um mundo totalmente novo para todos os 
estudantes da Engenharia, Agronomia e 
Arquitetura da UFRGS. Algo que vai 
muito além de só jogar bola por um time. 
e encerra dizendo que “agora eles têm 
mais uma família para amar e para 
torcer”. 
Outro aluno comemora a aposta na 
AAEE e diz que hoje são a maior 
Atlética do Sul do Brasil. 

05/05 82 12  

Agradece a todos que beberam, torceram, 
cantaram e gastaram a voz para fazer 
história e mostrar o amor à camisa e o 
orgulho de serem gaúchos! 

Parabenizam a todos os envolvidos por 
essa vitória no EP. 

05/05 253 21  

Engenharia campeã no futebol de campo no 
EP. 

Parabéns pelo comprometimento dos 
atletas e que o resultado não poderia ser 
outro. 

05/05 92 8  

Equipe campeã de natação no EP. Parabéns à UFRGS e à equipe campeã. 05/05 147 17 1 
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Quadro 1: Continuação 
Conteúdo da postagem Conteúdo dos comentários Data postagem Número de 

curtidas 
Número de 
comentários 

Número de 
compartilhamentos 

Comemoração de carnaval. “25 engenheiros 
e UMA casa”. 

Comentários sobre os momentos 
engraçados da foto. 

06/03 65 9  

Aluno que faz intercâmbio na França 
parabeniza o Minotauro pelo aniversário. 
Diz que muita coisa desde a fundação da 
AAEE, mas que “todos compartilham esta 
grande paixão chamada AAEE” e que se 
sente muito orgulho de ter participado da 
história da AAEE. 

“Sem a AAEE eu não teria conhecido 
esses dois grandes amigos”( referindo-se 
às duas pessoas que estão na foto). 

06/04 39 4  

Aluno da engenharia do Paraná fala sobre a 
integração com as outras atléticas e marca o 
Minotauro na postagem. 

Brincadeiras sobre a fantasia usada na 
foto da postagem. 

06/05 95 3  

UFRGS saiu campeã (EP).  05/05 35   
“Nunca tivemos dúvida disso, mas agora 
todo Sul do Brasil sabe que a melhor 
engenharia só tem uma e se chama UFRGS 
essa loucura”. 

 06/05 20   

“Viva o esporte universitário, viva a maior 
Atlética do Sul do País”. 

Viva o esporte universitário. 06/05 12 1  

Agradecimento pela vitória no EP. Diz que 
podem não ser a maior, mas com certeza são 
a melhor Atlética de todas e agradece “a 
todos que fizeram parte dessa conquista”, 
principalmente à família AAEE. 

Professor de Ed. Física e treinador de um 
dos times da AAEE diz que se sente um 
engenheiro de corpo e mente. 
Agradecimentos e parabenizações a 
todos. 

06/05 108 5  

“Eu sou da UFRGS, a maior do meu 
estado”. 

Fazem brincadeiras com a foto. 11/03 29 6  

Homenagem da diretoria de 2014 aos 
fundadores “do que hoje é uma paixão 
dentro da Engenharia” (AAEE). 

 15/05 48   

Agradecimento à AAEE por juntar o time 
feminino de futsal. 

Atletas de futsal falam sobre o time e 
momentos que passaram no EP. 

15/05 70 11 1 
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Quadro 1: Continuação 
Conteúdo da postagem Conteúdo dos comentários Data postagem Número de 

curtidas 
Número de 
comentários 

Número de 
compartilhamentos 

Postagem sobre a comemoração de entrega 
dos troféus realizada na Escola de 
Engenharia. “Que orgulho de fazer parte 
dessa Atlética”. 

Parabenizam e acham merecida a vitória. 15/05 81 5  

Agradecimento pela vitória no futebol de 
campo no EP. “Agradecer à Atlética da 
UFRGS por nos fazer embarcar durante 4 
dias nesse sonho de criança de ganhar a vida 
jogando bola”. 

Parabenizações pela vitória. 16/05 110 14  

Agradecimento pela vitória do futebol de 
campo no EP. “Sim, nós estudantes da 
engenharia da UFRGS somos privilegiados, 
não só por poder seguir uma carreira 
profissional por base de estudos, mas por 
existir a AAEE. Essa atlética que faço 
orgulho de vestir a camisa e poder reviver 
um sonho de criança, e muito mais: 
Integração pelo esporte. Conheci e convivi 
com muitas pessoas que possuem os mesmos 
gostos que os meus, seja no esporte, na 
engenharia, na vida. São pessoas que me 
fazem acreditar que não importa se o teu 
objetivo é alcançado ou não, e sim o caminho 
por qual trilhaste na tentativa, pois o que 
ficam são histórias, conversas, convívios e 
aprendizados, isso se leva pela vida inteira.” 

Parabenizações pela vitória e pelo 
esforço. 

16/05 53 7  

Aluno acompanhando o jogo do Federer na 
“companhia do Minotauro UFRGS” 

Brincadeiras com a pose para a foto. 19/04 60 4  

Agradecimento aos idealizadores da AAEE 
por tudo que fora realizado até agora e diz 
que existe uma consciência de família e de 
“lutar” por essa bandeira que emociona. 

Parabenizações pelo título no futebol de 
campo no EP. 

23/05 100 9 1 

Preparativo para as Cheerleaders. Parabenização pelo material feito. 25/04 47 5  
Amistoso antes do EP. Parabenização e texto dizendo que há 27/04 23   
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time para serem campeões. 
Quadro 1: Continuação 

Conteúdo da postagem Conteúdo dos comentários Data postagem Número de 
curtidas 

Número de 
comentários 

Número de 
compartilhamentos 

Parabeniza a AAEE por despertar 
novamente o espírito esportivo e competitivo 
dentro do ambiente universitário, 
principalmente na Engenharia. “Espírito de 
equipe e União em torno de uma bandeira, de 
um propósito saudável e que vale a pena” 

Parabenizam pelas sábias palavras e pelo 
desenho postado do Minotauro sendo 
campeão do EP 2014. 

28/04 56 16  

Ultimo treino de Judô antes do EP. Desejos de boa sorte no EP. 28/04 81 12  
Aluno posta que no outro dia estarão a 
caminho do EP. 

Comemoração com a postagem de 
ânimo. 

30/04 31 9  

Presidente da AAEE posta foto da delegação 
da AAEE indo pro EP. “Dias como esses 
ficam guardados na memória”. 

 30/04 58   
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5.1.1  Análise de Conteúdo “Postagens feitas por alunos” 

 

Os dados apresentados no quadro anterior remetem ao conteúdo discursivo que 

está disponível na fanpage da AAEE no Facebook; eles levam à identificação do perfil do 

estudante de engenharia, à identificação desses alunos com a Atlética e ao sentimento de 

pertencimento que esses alunos têm com o grupo formado pelos integrantes da Atlética. 

Estes dados foram selecionados por apresentarem argumentos que demonstram como o 

estudante da engenharia da UFRGS constrói sua identidade durante a graduação, bem 

como argumentos que mostram como é assimilada a identificação que esses alunos têm ao 

fazerem parte da AAEE.  

Buscando perceber como acontece a construção da identidade desses alunos e a 

identificação dos mesmos ao pertencerem à AAEE, precisa-se entender que a identidade é 

um fenômeno social que não pode ser estudada em separado do ambiente social no qual 

eles estão inseridos. A identidade vista sob o conceito social-histórico está relacionada às 

atividades que esses alunos desenvolvem em sua graduação e à percepção que eles têm de 

si mesmos e dos colegas que são integrantes do mesmo grupo. A análise de conteúdo, a 

partir dos discursos que esses alunos fazem e que a própria AAEE posta em sua página, 

ajuda a compreender de que forma a Atlética posiciona-se para atrair os alunos para 

fazerem parte desse grupo e de que forma ela gera identificação com esses alunos. 

Para fazer a identificação dos discursos categorizados com a teoria apresentada no 

Capítulo 2, busca-se autores, também, que estão na apresentação do capítulo e não somente 

os autores relacionados como os principais para tratar do tema exposto. 

Segundo Goffman (1996), e como já foi citado no segundo capítulo, é possível 

comprovar que quando os indivíduos estão reunidos com uma mesma finalidade de 

interação, nesse caso fazendo parte da Atlética da Engenharia, mantêm-se fiéis aos papéis 

que lhes são dados dentro do cotidiano da equipe e, quando estão reunidos, desenvolvem 

um misto de distância e intimidade, formalismo e informalismo. Esses alunos que fazem 

parte da AAEE e que cooperam entre si, estão sujeitos a manter um relacionamento íntimo 

uns com os outros. 

Em outras palavras, não podemos compreender a particularidade de forma 

independente da totalidade, assim como a totalidade está em constante atualização de 

forma que essas particularidades também atuam no todo. 

A análise de conteúdo é feita a partir da categorização realizada previamente e 

através de todas as postagens analisadas (por categoria) conjuntamente com o número de 
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curtidas, o número de comentários, o número de compartilhamentos e os conteúdos dos 

comentários dessas postagens, por entender ser importante essa relação de informações no 

diagnóstico.  

Na categoria “Postagem de Alunos”, tem-se o maior número de postagens, mais 

da metade de todas as postagens feitas no período analisado foram dessa categoria. Através 

do discurso desses alunos, pode-se observar a forte identificação que eles têm com a AAEE 

e o sentimento de orgulho por fazerem parte da Atlética. Muitas vezes aparecem termos 

diferentes, mas que servem para referir-se ao mesmo sentimento. Na primeira quinzena de 

maio, foram os maiores índices de postagens, de curtidas e de comentários, pois foi nesse 

mês que aconteceu o Engenharíadas Paranaense. Grande parte dessas postagens eram de 

atletas que haviam viajado junto com a delegação da AAEE para o EP e que postavam que 

haviam ficado em primeiro lugar em alguma das modalidades do campeonato. Outras 

postagens eram de alunos que estavam em intercâmbio e que mesmo assim continuavam 

acompanhando o andamento da AAEE de longe. Destacam-se, também, as postagens em 

agradecimentos à AAEE por ter-lhes proporcionado esse momento incrível de interação.  

As postagens e os comentários dos alunos demonstram claramente a identificação 

que eles têm com AAEE, o sentimento de coletivo, e por diversas vezes postam que a 

AAEE é uma “família”. Estes comentários confirmam a posição de Bauman (2005), que 

defende que a identidade está diretamente ligada ao conceito de comunidades, sendo ela de 

dois tipos: o primeiro tipo de comunidade é aquela em que membros vivem juntos e 

mantêm uma relação absoluta; o segundo tipo, e o que corresponde a esta pesquisa, é a 

comunidade formada por membros que compartilham  as mesmas ideias e princípios, como 

se pode ver quando os alunos dizem fazer parte de uma “família” e que lutam por uma 

mesma bandeira. 

A identidade é fruto de decisões, de maneiras de agir; nossas ações são 

responsáveis por nos colocar em uma situação de “pertencimento” e de “identidade”, 

apesar dessa situação não ser algo garantido para a vida inteira. Como, por exemplo, no dia 

5 de maio, um aluno, e atual membro da diretoria da AAEE, comenta em um post que 

“Graças a vocês (referindo-se aos fundadores da AAEE), todos nós temos a oportunidade 

de interagir e fazer da faculdade algo muito maior. Não são mais só aulas e provas... Vocês 

abriram um mundo totalmente novo para todos os estudantes da Engenharia, Agronomia e 

Arquitetura da UFRGS. Algo que vai muito além de só jogar bola por um time”, e encerra 

dizendo que agora eles têm mais uma família para amar e para torcer.  
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Figura 3: Comentário de aluno em post 

 
Fonte: Disponível em: <https://www.facebook.com/ufrgs.aaee?fref=ts>. Acesso em: 06 nov. 2014.  

 

A representação da AAEE é personificada em seus dirigentes e fundadores; 

quando algum desses alunos posta algo é como se a própria AAEE estivesse falando, como 

na postagem do atual presidente da AAEE com o troféu do EP/2014 do dia 5 de maio, que 

teve 427 curtidas e 21 comentários, sendo o conteúdo desses comentários “o parabéns” 

pela ótima gestão, agradecimentos pelo esforço, orgulho em fazer parte da AAEE, etc. 

Figura 4: Camiseta da AAEE à venda 

 
Fonte: Disponível em: 
<https://www.facebook.com/photo.php?fbid=855850974431904&set=a.432084963475176.119385.1000002
10282332&type=1&theater>. Acesso em: 06 nov. 2014.  
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Pode-se perceber, também, a partir dessas postagens, que há uma enorme 

associação entre o “ser engenheiro” e o “fazer parte da AAEE”, o que reforça a 

identificação que a Atlética tem dentro da Escola de Engenharia como representação do 

curso de Engenharia. Como nos exemplos: “Nunca tivemos dúvida disso, mas agora todo 

Sul do Brasil sabe que a melhor engenharia só tem uma e se chama UFRGS essa loucura” 

(ALUNO 1); “Nunca tivemos dúvida disso, mas agora todo Sul do Brasil sabe que a 

melhor engenharia só tem uma e se chama UFRGS essa loucura” (ALUNO 2) e, “25 

engenheiros e UMA casa” (fazendo menção a membros da AAEE que passavam junto o 

carnaval (ALUNO 3). A repetição de termos como “orgulho”, “melhor engenharia só tem 

uma”, “família”, “obrigado”, etc. são alguns indícios de que os alunos que fazem parte da 

AAEE, atletas ou torcida, realmente sentem-se integrantes de um grupo maior e têm sua 

formação acadêmica influenciada pela identificação que a AAEE cria entre seus 

participantes, como se “família” fossem. 

 

Figura 5: “Consciência de família e de lutar por uma bandeira” 
 

 
Fonte: Disponível em: <https://www.facebook.com/ufrgs.aaee?fref=ts>. Acesso em: 06 nov. 2014.  
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Figura 6: “Orgulho de fazer parte dessa atlética” 

 
Fonte: Disponível em:  
<https://www.facebook.com/photo.php?fbid=649740925100579&set=a.423948257679848.96902.10000194
0326015&type=1&theater>. Acesso em: 06 nov. 2014.  
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Figura 7: Agradecimento de aluno à direção da AAEE por despertar novamente o espírito  
                esportivo na UFRGS 
 

 
Fonte: Disponível em: 
<https://www.facebook.com/photo.php?fbid=645738282175208&set=a.349105275171845.82416.10000217
1255787&type=1&theater>. Acesso em: 06 nov. 2014.  

 

Ser estudante de engenharia e ter orgulho de fazer parte da AAEE são 

posicionamentos que aparecem seguidamente em postagens dos alunos, o que demonstra a 

forte identificação que esses alunos têm com a Atlética, e, não só isso, a forte identificação 

e sentimento de pertencimento que existe. A partir dessas atividades e do convívio social 

que os alunos têm mediado pela AAEE criam a sua identidade. A postagem que possui o 

discurso que exemplifica bem a categoria de “postagens de alunos” é a do dia 16 de maio e 

que teve 53 curtidas: “Sim, nós estudantes da engenharia da UFRGS somos privilegiados, 

não só por poder seguir uma carreira profissional por base de estudos, mas por existir a 

AAEE. Essa atlética que faço orgulho de vestir a camisa e poder reviver um sonho de 
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criança, e muito mais: Integração pelo esporte. Conheci e convivi com muitas pessoas que 

possuem os mesmos gostos que os meus, seja no esporte, na engenharia, na vida. São 

pessoas que me fazem acreditar que não importa se o teu objetivo é alcançado ou não, e 

sim o caminho por qual trilhaste na tentativa, pois o que ficam são histórias, conversas, 

convívios e aprendizados, isso se leva pela vida inteira”. 

 

Figura 8: Postagem de aluno 

 
Fonte: Disponível em: 
<https://www.facebook.com/photo.php?fbid=602189556544102&set=p.602189556544102&type=1&theater
>. Acesso em: 06 nov. 2014.  

 

Dessa forma, pode-se compreender, da melhor forma, a identidade do estudante de 

engenharia como sendo produto de condicionantes do coletivo sobre o individual e do 

individual sobre o coletivo, a partir da sua relação social entre o ser estudante de 

engenharia, ser aluno da UFRGS, ser um futuro profissional, ser um membro da AAEE. 
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Portanto, como já referenciado no Capítulo 2, se para Vygotsky (1991) a formação 

da identidade está ligada ao materialismo, que é o desenvolvimento dos homens com o 

material e com as suas produções materiais que modifica a identidade a partir do contexto 

e do ambiente que circundam os seres, os seus pensamentos e os produtos de seus 

pensamentos, no caso dos alunos de Engenharia a UFRGS, a Escola de Engenharia e, mais 

especificamente, a AAEE. Essa concepção de Vygotsky contrapõe a perspectiva idealista, 

por acreditar que todos os seres humanos, seus movimentos, ações e pensamentos têm 

causas materiais e históricas, pois a subjetividade de cada um não pode ser analisada como 

um fim em si mesma, e sim é uma construção permanente. Dessa forma, a AAEE, que é 

composta por alunos, está em constante construção, ao mesmo tempo que os alunos, ao 

constituírem-na e modificarem-na, também estão em uma constante transformação, num 

movimento dialético. Além disso, há de se considerar que é preciso um olhar voltado para 

as condições sociais e de classe dos homens para analisá-los, já que a busca por uma 

compreensão do indivíduo, sem considerar esses aspectos, dificulta o entendimento real do 

ser a partir de suas causas sociais e históricas e não mais intervém na realidade, passando a 

ser apenas ideológicas. Todavia, as causas sociais e históricas de cada indivíduo não são 

objetos de análise deste trabalho. 
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5.2  CATEGORIA “POSTAGENS DA AAEE” 

 

Quadro 2: Postagens da AAEE 

Conteúdo da Postagem Conteúdo dos Comentários Data 
Postagem 

Número de 
Curtidas 

Número de 
Comentários 

Número de 
Compartilhamentos 

AAEE parabeniza o aluno de Engenharia fundador da Atlética 
pelo seu aniversário e também agradece pelo empenho do 
aluno em tornar esse sonho(AAEE) uma realidade. 

Desejam tudo de melhor para o 
aluno. 

04/06 46 2  

AAEE agradece a todos 270 alunos que foram para o 
Engenharíadas e que propagaram seu amor pela Atlética e 
anuncia que foram campeões do Engenharíadas 2014. 

Parabenizam a AAEE e sentem 
orgulhosos de fazer parte. 

06/05 70 3 5 

AAEE apresenta e faz uma descrição sobre alunos de 
Engenharia que fazem ou que fizeram parte da AAEE como 
atletas a fim de “pilhar” os alunos até o Engenharíadas. 

Orgulho e saudade da atleta que 
não participará dos jogos este 
ano. 

07/04 30 3  

AAEE anuncia que a Engenharia perderá muitos atletas para 
intercâmbio e que está precisando de gente para jogar basquete 
e praticar atletismo. 

Alguns alunos colocam-se à 
disposição para jogar basquete e 
marcam alguns outros alunos 
para o atletismo. 

09/04 20 4 1 

AAEE anuncia que o evento mais esperado do ano está 
chegando (Engenharíadas Paranaense 2014). 

 14/03 26  1 

AAEE parabeniza uma atleta da engenharia que também é do 
time de futsal da UFRGS pelo primeiro lugar nos Jogos 
Universitários Gaúchos. 

Parabenizações à atleta. 13/06 48 3 1 

AAEE anuncia que acabaram os lugares nos ônibus para o 
Engenharíadas e diz para os alunos que querem muito ir com 
“melhor atlética” para o Paraná irem até o Centro de 
Estudantes de Engenharia – CEUE e entrarem na lista de 
espera. 

Comemoração e expectativa de 
pontuação máxima em todas 
categorias. 

17/04 29 1  

Anúncio de que o dia de ir para o Engenharíadas chegou, e que 
“a maior atlética do RS” vai conquistar o título e que “as 
alegrias e o sentimento por essa FAMÍLIA sempre 
prevalecerão”. 

 30/04 30   

Venda de camiseta de Atleta: “agora não precisa mais ser atleta 
para vestir o manto sagrado da AAEE”. 

 20/03 25  31 
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5.2.1  Postagens feitas pela AAEE 

 

Durante o período analisado, 66,6% do total das postagens feitas pela AAEE, 

sendo na própria fanpage ou pelo perfil do Minotauro, na categoria em análise, referiam-se 

de alguma forma à Engenharíadas Paranaense; das 6 postagens, 5 foram antes de acontecer 

a EP e 1 após o evento. Como o Facebook é sua principal forma de comunicação com os 

alunos de Engenharia, foi utilizado de forma a informar os alunos sobre o andamento das 

vendas dos pacotes de viagens para o EP e mostrar o quão legal é fazer parte da AAEE, 

referindo-se à Atlética como uma família e que ela é a maior do Rio Grande do Sul através 

do anúncio de que o dia de ir para o Engenharíadas chegou, e que “a maior atlética do RS” 

iria conquistar o título e que “as alegrias e o sentimento por essa FAMÍLIA sempre 

prevalecerão”.  

Há uma postagem de entrevista com aluno, que contava a história de atletas e ex-

atletas da AAEE que de alguma forma tiveram uma participação especial em outras 

edições da Engenharíadas, com a intenção de “pilhar” os alunos de engenharia a irem no 

evento de 2014. E o aluno deixa o recado: “Participem, vale a pena! Engenharíadas é 

completamente diferente de qualquer outro campeonato. O objetivo não é só competir, 

embora a gente se esforce bastante pra ganhar. Tem outros fatos que fazem valer à pena: as 

festas, a loucura que é estar torcendo com a Minotrago e a confraternização com o resto do 

pessoal da UFRGS e de outras universidades”. Outra postagem informa que, pelo motivo 

de haver diversos alunos em intercâmbio, estavam faltando atletas em duas categorias de 

esporte para disputar no EP, o que instantaneamente gerou diversos comentários de alunos 

dizendo querer fazer parte e indicando nomes de outros alunos que poderiam fazer parte. 

Não poderia faltar o agradecimento especial aos “270” alunos que foram até o EP (entre 

torcida e atletas). Frisar o número de alunos que foram até o Paraná com a AAEE é 

demonstrar que o evento deu certo, que haviam muitas pessoas envolvidas e que demonstra 

a grande quantidade de membros que essa Atlética consegue agregar.  

Os outros 22,2% das postagens são divididas em duas (2) postagens: uma 

parabenizando o fundador da AAEE pelo seu aniversário, dizendo que sem ele esse sonho 

(de ver a AAEE funcionando) não teria acontecido, e a parabenização para a atleta de futsal 

da engenharia que também faz parte do time de futsal da UFRGS pela vitória nos Jogos 

Universitários Gaúchos - JUG’s. 

Conforme verificado no referencial teórico deste trabalho, Ciampa (1993) destaca 

que a identificação é um processo nunca terminado, no sentido de que ela pode ser 
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constantemente sustentada ou abandonada; porém, uma vez que a identidade é vista como 

algo “dado” e não algo que está continuamente em um processo de identificação, podemos 

estar esgotando a sua identidade com o produto pressuposto. Por exemplo, “sou algo” ao 

invés de “estou sendo algo”. Se a questão de identidade fosse somente a obtenção e a 

análise de respostas válidas e fiéis sobre o que “quem é você?”, então o problema estaria 

resolvido. Porém, essa condição retira o caráter histórico e aproxima-a da noção de um 

mito que predetermina as condutas ditas “corretas” e a reprodução social. 

As diferentes maneiras como a identidade pode estruturar-se são como “modos de 

produção” da identidade, pois a identidade pode ser compreendida como o próprio 

processo de identificação. Em alguns momentos, para que a estrutura social seja 

conservada, nossas atividades, por ora, devem ser normatizadas, ou seja, conservar as 

identidades produzidas, estagnando o processo de identificação pela significação de 

identidades pressupostas, que um dia foram dadas. Mesmo tendo algumas condições 

determinadas de existência, como os objetos e símbolos necessários para sustentá-la, a 

identificação por fim é algo condicional. 

Outra postagem feita pela Atlética chama a atenção. À primeira vista, ela seria 

categorizada como “produtos comercializáveis” (categoria essa que não está em análise), 

por se tratar da venda de uma camiseta utilizada somente pelos atletas da AAEE.  
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Figura 9: Camiseta da AAEE a venda 

 
Fonte: Disponível em: 
<https://www.facebook.com/photo.php?fbid=401966063274365&set=a.162507587220215.38162.10000382
9233269&type=1&theater>. Acesso em: 03 nov. 2014.  

 

 

Porém, ao ler a postagem que acompanha a imagem da camiseta, pode-se perceber 

que ela faz referência a todas as pessoas que desejam fazer parte da AAEE, não precisando 

ser um atleta para que possa “vestir o manto sagrado da AAEE”, o que demonstra que o 

esporte na Atlética não é algo que visa somente ao alto rendimento e à elitização do 

esporte; a intenção que a AAEE tem em suas postagens é a de atrair todo e qualquer aluno 

da engenharia para integrar e fazer parte dessa grande família. 
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5.3  CATEGORIA “CAMPEONATOS EXTERNOS” 

 

Quadro 3: Campeonatos Externos 

Convite aos alunos que jogam xadrez para fazerem parte das 
seletivas para o Engenharíadas 

 1/04 3   

Chama os alunos de Engenharia para conquistarem o Sul do 
Brasil e garantirem seu passaporte para o Engenharíadas. 

 3/04 3  2 

Seleção para fazer parte do time de Rugby para disputar o 
Universipraia. 

Alunos marcam algumas 
pessoas nos comentários e 
outro aluno pede para deixar 
o evento público. 

10/06 23 2  

AAEE cria o evento do Engenharíadas. Ao final, foram 296 
confirmados no evento. 

 16/03 12   

AAEE posta alguns links redirecionam o aluno para a seletiva do 
esporte que ele deseja participar no Engenharíadas. 

Elogio por parte de aluno e 
outro perguntando quando vai 
ser a seletiva de futebol de 
campo. 

16/03 9 3 1 

AAEE diz que os alunos de Engenharia são ótimos em cálculo e 
pede para que eles façam a conta: um ônibus lotado em apenas 
dois dias de vendas dos pacotes para o Engenharíadas. 

 19/03 9  5 

Divulgação do ensaio da bateria para acompanhar a AAEE.  22/03 18   
AAEE divulga que abriu mais lugares no ônibus para as pessoas 
que querem fazer parte da torcida durante o Engenharíadas. 

Alunos marcam algumas 
pessoas nos comentários. 
Aluno diz “só amanhã”, 
fazendo referência às Casas 
Bahia. 

25/04 23 3  

AAEE divulga que falta exatamente 30 dias para o 
Engenharíadas e que já tem três ônibus lotados e o quarto está 
quase cheio. 

Alunos comentam com 
mensagens de apoio à Atlética 
como: 
“AAEEUFRGSCAMPEA” e 
“#melhornegenhariasotemum
a”. 

31/03 17 2 5 
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5.3.1  “Campeonatos Externos” 

 

As postagens desta categoria detêm-se prioritariamente a um conteúdo interativo e 

participativo para o Engenharíadas/2014. Através de um convite para que os alunos 

conquistem o Sul do Brasil, posta informações sobre as seletivas (jogos que acontecem 

para que se decida quais serão os times titulares da AAEE) e agenda ensaios da Bateria da 

Atlética. Há significativa participação dos alunos em cada postagem que a Atlética faz em 

referência aos pacotes de viagens para o Paraná. Nessas postagens existe uma sequência de 

anúncios feitos pela Atlética para atrair esses alunos a reservarem lugar no ônibus e a 

fazerem parte da comitiva da engenharia; exemplo são os dizeres sobre a venda dos 

pacotes, ressaltando que os mesmos estão acabando rápido, que já são 3 ônibus lotados e 

para quem está em dúvida não pensar muito e ir. 

 

Figura 10: Convite para o Engenharíadas 

 
Fonte: Disponível em: 
<https://www.facebook.com/AAEE.UFRGS/photos/a.282672515181755.66292.217215651727442/5462770
85487962/?type=1&theater>. Acesso em: 06 nov. 2014.  
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Sabe-se que, para compor sua identidade, o indivíduo utiliza-se de símbolos, além 

das questões sociais, pois existe uma associação entre “o que uma pessoa é” o que ela “usa 

para se tornar quem é”. A identificação com a AAEE, observada através dos elementos dos 

discursos encontrados no Facebook, demonstram que os alunos sentem-se seguros, pois 

compartilham com o restante do grupo as mesmas ideias e interesses. Por natureza, o 

homem anseia por pertencimento a um grupo ou comunidade. São as escolhas do presente 

e do futuro que determinam a que tipos de identificação o indivíduo se une, assim como a 

escolha de fazer parte da AAEE reforça sua identidade de acadêmico de engenharia, 

através de um pertencimento grupal onde os partícipes se reconhecem como tal. A 

identificação é um processo em que características humanas heterogêneas ligam-se por um 

ideal comum, e é a partir disso que sucede a solidariedade e a fidelidade a determinado 

grupo, no caso em análise, a AAEE.  
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5.4.1  CATEGORIA “CAMPEONATOS INTERNOS” 

 

Quadro 4: Campeonatos Internos 

Conteúdo da Postagem Conteúdo dos Comentários Data 
Postagem 

Número de 
Curtidas 

Número de 
Comentários 

Número de 
Compartilhamentos 

Copa Bixo dos alunos de Engenharia. Convite 
para que os alunos esqueçam os cálculos por 
um dia e joguem, se divirtam e interajam. 

 16/03 10  2 

Comunicado aos times inscritos: local, hora e o 
grupo ao qual pertence para jogar. 

 22/03 7   

AAEE anuncia o vencedor da Copa Bixo e 
agradece a todos os participantes, 
principalmente aos “bixos”, por participarem 
desde o início da faculdade nas atividades da 
Atlética. 

 26/03 25   
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5.4.1  “Campeonatos Internos” 

 

As postagens referentes aos campeonatos internos são focadas, basicamente, para 

os alunos novos da engenharia da UFRGS. Logo no início do ano, a AAEE promove a 

“Copa Bixo”, em que os alunos novos, mas não só esses, podem inscrever seus times e 

participarem da primeira competição do ano promovida pela AAEE. Das três postagens 

feitas pela Atlética, duas são diretamente direcionadas aos alunos novos, com o intuito de 

que eles participem desde o início de sua vida acadêmica da AAEE, dizendo para eles 

esquecerem o cálculo por um dia e inscreverem-se no campeonato, para que se divirtam e 

para que interajam uns com os outros. Logo após o campeonato, a Atlética faz um 

agradecimento especial a todos aqueles que participaram da atividade da Atlética desde o 

início de sua trajetória na Escola de Engenharia da UFGRS. 

As relações em que o indivíduo concretamente envolve-se constituem a sua 

representação social, da mesma forma que reforçam sua conduta, de acordo com o papel 

que ele representa. É o que acontece com os “Bixos” em que a AAEE preocupa-se em 

inseri-los, desde seu ingresso na UFRGS e nas atividades promovidas por ela. A identidade 

que a AAEE produz é sempre reatualizada a partir de rituais sociais, como os eventos 

internos/externos, seletivas, festas, etc. Através desses rituais sociais a identidade dos 

alunos, em relação ao seu pertencimento à AAEE, mantém-se viva, já que a mesma está em 

constante movimento. 

Os conteúdos analisados são delimitados por suas posições históricas e culturais, 

afinal a identidade é formada com relação ao contexto político, econômico e social nos 

quais esses sujeitos desenvolvem-se. Como a cultura, que dá sentido às experiências e 

materializa as opções de escolha que os indivíduos com as mais diferentes identidades 

possíveis têm, formando a identidade através de um modo específico de subjetividade. 
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Figura 11: Copa Bixo e convite para que os alunos novos participem e interajam 

 
Fonte: Disponível em: 
<https://www.facebook.com/photo.php?fbid=400566560080982&set=a.162507587220215.38162.10000382
9233269&type=1&theater>. Acesso em: 06 nov. 2014.  

 

 

Como na figura 11 em que a AAEE chama atenção para os novos alunos do curso 

de Engenharia da UFGRS, frisando que “esse é o ano de vocês” (ao se referir ao ano em 

que a Engenharia recebe novos alunos). 



6  CONSIDERAÇÕES FINAIS 

 

 

O objetivo geral deste trabalho era o de observar se há uma identificação dos 

alunos da Escola de Engenharia da Universidade Federal do Rio Grande do Sul com a 

Associação Atlética Acadêmica da Escola de Engenharia, e se durante a graduação esses 

alunos têm sua identidade, enquanto futuros profissionais de engenharia, influenciada pela 

participação na AAEE e pelo convívio com outros estudantes que também fazem parte 

dela. Para alcançar esse objetivo foram utilizadas as postagens feitas na fanpage da AAEE 

e no perfil do Mascote Minotauro da AAEE no Facebook, assim como realizando a análise 

do  conteúdo detectado, bem como o número de curtidas, a análise dos comentários e o 

número de compartilhamentos. 

No desenvolvimento da pesquisa, foi necessário entender alguns conceitos mais 

gerais sobre identidade e, a partir daí, escolher qual desses conceitos responderia melhor ao 

problema de pesquisa proposto aqui. Para a análise foi escolhido o tema identidade, a partir 

de um conceito sócio-histórico18, que entende que o estudo do sujeito não pode ser 

separado do estudo da própria sociedade e, neste caso, que o estudo da identidade desses 

alunos de engenharia sofreria influência do ambiente que frequentam, mais 

especificamente: se a identidade dos estudantes de engenharia da UFRGS, participantes da 

AAEE, sofre influência do meio e do grupo social no qual participam e se poderia ser 

observado esse sentimento de pertencimento e de identificação deles através de uma 

análise de conteúdo categorizada por postagens no Facebook. 

Para que se possa organizar os resultados, é preciso retomar como a análise foi 

efetuada: o Facebook, como rede social que promove a interação, foi a ferramenta 

escolhida como o ambiente a se fazer a análise de conteúdo, por ser a forma pela qual a 

Atlética comunica-se com os alunos, que os alunos se comunicam entre eles e que os 

alunos se comunicam com a AAEE; pela quantidade de informações que o Facebook 

trazia, era preciso delimitar um período de análise, por isso foi escolhido recolher todas as 

postagens feitas de maio até junho de 2014, elas totalizaram 60 postagens; após esse 

processo de recolhimento, então, era preciso categorizá-las para que se pudesse chegar à 

análise desejada; chegou-se em seis (6) categorias: campeonatos externos, campeonatos 

internos, eventos, produtos comercializáveis, postagens de alunos e postagens da AAEE; 

                                                           
18 Ver capítulo 2. 
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após verificar que somente quatro (4) categorias serviriam para tratar do objetivo desta 

pesquisa, foram feitos quatro (4) quadros19 para facilitar a visibilidade dos dados e então se 

pudesse chegar ao objetivo desejado. 

Foram identificados nos discursos, principalmente na categoria “postagens de 

alunos”, que há uma forte identificação desses alunos com a AAEE; através de palavras-

chave como “família”, “interagir”, “orgulho em fazer parte”, “melhor engenharia só tem 

uma”, entre outras, pode-se concluir que a formação acadêmica desses alunos, enquanto 

graduandos em engenharia, é influenciada pela sua participação na Atlética. Alguns alunos 

dizem que graças à AAEE criou-se dentro da Universidade um espírito esportivo e 

amistoso que eles nunca antes haviam visto; outro arrisca dizer que fazer parte da AAEE é 

ter um sonho realizado, o de poder integrar um time de futebol de verdade.  

O Minotauro, mascote da Atlética, é a personificação típica do que é ser 

engenheiro: ele se torna tão real entre os alunos, que no dia do seu aniversário (apontado 

pelo Facebook) diversos alunos postaram em seu perfil dando os parabéns. A identificação 

entre o ser engenheiro e o fazer parte da família AAEE é tão forte que em um comentário 

de um professor de Educação Física, treinador de uma das equipes da Atlética e que os 

acompanhou até o Engenharíadas Paranaense/2014, diz que, apesar de ser professor, ele 

tem a alma e o corpo de engenheiro. 

No estudo em que o indivíduo tem influência sobre o todo, assim como o todo tem 

influência sobre o indivíduo, ainda nas postagens feitas e comentadas pelos alunos, é 

possível ver que o “fazer parte” da AAEE é algo que muda a vivência desses alunos na 

faculdade desde o seu ingresso na Universidade, como pode ser visto que a AAEE em 

março organizou a Copa Bixo e em suas postagens direcionou-se ao aluno novo, primeiro 

sugerindo que ele esquecesse o cálculo por um dia e fosse divertir-se e interagir com os 

outros alunos; após a Copa a postagem era de agradecimento por aluno (novo) ter 

participado do primeiro evento do ano da AAEE desde seu início na faculdade. 

Para a UFRGS, o esporte já é visto como um bem social a que todos os alunos 

deveriam ter acesso; segundo o Relatório de Gestão 201320, há um “propósito de ampliar e 

valorizar ainda mais as ações de incentivo à permanência e à diplomação do aluno 

UFRGS”. Uma expressiva representação disso é o crescimento da UFRGS nas 

competições de esportes universitários. Não há dúvidas de que o esporte é um mecanismo 

                                                           
19 Ver capítulo 4. 
20 Disponível em: <http://www.ufrgs.br/ufrgs/arquivos/relatorios-de-gestao/relatorio-de-gestao-2013>. 
Acesso em: 20 out. 2014. 
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de incentivo à permanência e à melhoria do desempenho dos estudantes durante seu 

processo de formação. Como é algo muito recente na realidade da UFRGS, o esporte 

universitário, através de Associações Atléticas, ainda tem muito que desenvolver, pois 

todas as Faculdades e Institutos deveriam ter auxílio para que houvesse essa 

representatividade em seus cursos. 

Finalmente, além dos resultados obtidos, é de total relevância que haja estudos 

posteriores a esse sobre outras Associações Atléticas e a importância que a interação a 

partir do esporte tem para a formação dos estudantes. Ademais, percebeu-se como este 

trabalho foi importante para a área de Relações Públicas, por não haver estudos anteriores 

referentes ao tema no Curso de Comunicação da UFRGS. Esta pesquisa cumpriu o objetivo 

proposto, tendo como função discutir e comprovar que a AAEE é um espaço de 

identificação e criação da identidade dos alunos, abrindo caminho para novos estudos que 

relacionem a prática do esporte na universidade como espaço para o estabelecimento de 

identificação com um curso ou categoria profissional. 
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