
 

UNIVERSIDADE FEDERAL DO ESPÍRITO SANTO 

CENTRO DE EDUCAÇÃO FÍSICA E DESPORTOS 

CURSO DE LICENCIATURA EM EDUCAÇÃO FÍSICA 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

RÍQUEL MARTINS MIRANDA 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

REPRESENTAÇÕES SOCIAIS DE UMA TRIBO DE BASQUETE ACERCA 

DA EDUCAÇÃO FÍSICA E DO BASQUETE ESCOLARES 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

VITÓRIA 

2017 



 

RÍQUEL MARTINS MIRANDA 

 

 

 

 

 

 

 

 

NEOTRIBALISMO; ENTENDENDO A PRÁTICA DIÁRIA DO 

BASQUETE NA PRAÇA DO CARONE EM JADIM DA PENHA, 

VITÓRIA, ESPÍRITO SANTO 

 

 

 

 

Trabalho de conclusão de curso apresentado ao 

Centro de Educação Física e Desportos da 

Universidade Federal do Espírito Santo como 

requisito parcial para a obtenção do título de 

Licenciado em Educação Física. 

Orientador: Prof. Ms. Walk Loureiro 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

VITÓRIA 

2017



 

 

Riquel Martins Miranda 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

REPRESENTAÇÕES SOCIAIS DE UMA TRIBO DE BASQUETE 

ACERCA DA EDUCAÇÃO FÍSICA E DO BASQUETE 

ESCOLARESNEOTRIBALISMO; ENTENDENDO A PRÁTICA 

DIÁRIA DO BASQUETE NA PRAÇA DO CARONE EM JADIM DA 

PENHA, VITÓRIA, ESPÍRITO SANTO 

 

 

Vitória - ES, 16 de julho de 2017. 

 

 

 

 

__________________________________________________ 

Professor orientador: Walk Loureiro 

 

 

 

___________________________________________________ 

Professor Examinador 

 

 

 

__________________________________________________ 

Professor Examinador 
 

 



2 
 

 

  



3 
 

 

DEDICATÓRIA 

 

Agradeço primeiramente a Deus que no capacita com a força para encarar os desafios da 

vida. Agradeço a minha família, em especial a minha mãe Helena que insiste em não 

desistir de mim, ao meu irmão Marcos, amigo e exemplo, ao meu padrasto Antônio gente 

boa, e meu pai que estamos sempre aprendendo na nossa relação de pai e filho. A minha 

avó um obrigado eterno aonde quer que a senhora esteja. Aos amigos que a cidade de 

Vitória e a UfesUFES me deram, em especial Taynnon, Karine da Silva, Leidimara 

Resende  e Fábio Oliveira, a Turma “Do Contra” de Educação Física Licenciatura que 

sempre guardarei na memoriamemória, aos amigos de PPU VolêiVôlei, CALBI 

(Biblioteconomia UfesUFES) e Andora UfesUFES e Primeiro Período de Licenciatura 

Educação Física 2017/1, e demais que não teria como citar de tantos. A todos os 

professores mestres e doutores do Centro de Educação Física e Desportos da 

Universidade federal do Espírito Santo que contribuíram para minha formação de 

formação com ensinamentos técnicos e bons conselhos para a vida, em especial 

Professora Rosely (mestre e amiga), Lígia pelos conselhos, Wagner e Felipe pelas boas 

referências. Por ultimoúltimo a este professor, mestre a já amigo Walk Loureiro que me 

conduziu com muito cuidado, atenção e respeito na conclusão deste trabalho de conclusão 

de curso. Que Deus abençoe a todos UFES, lugar incrível de pessoas diferentes e 

igualmente incríveis.. 

  



4 
 

 

 

RESUMO 

 

 
Palavras-chave: tribo urbana, neotribalismo, representação social, educação física 

escolar. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



5 
 

 

 

 

 

 

 

 
The work deals with the insertion of an individual researcher into an urban tribe, or 
(neotribo as will be shown below) contemporary of sports practice. In order to carry out 
the study, I used the qualitative exploratory methodological methodology in which one 
enters the universe of the urban basketball tribe that is weekly in a square located in 
the neighborhood of Jardim da Penha Vitória. The purpose is to describe the habits and 
customs of those who play basketball in that space, ways of talking, dressing and dealing 
within that moment in a tribe. It is interesting to make it clear that when observing the 
researcher, he tried to distance himself from any form of intervention in the common 
course of basketball practice analyzed here, thus preventing any distortion in the reports 
and speeches of the members. Fact is that just by approaching people, or even 
interpreting the other through the personal perspective of the author modifies even if 
minimally, or not the data, and information presented here. I also affirm the choice and 
use of the questionnaire as a tool for contact with practitioners, because it is very fast 
and does not interrupt the moment when individuals are fully trying to play, and distract. 
Allied to this theme of understanding about the group, defining urban tribe is pertinent 
through the definition made by Michel Maffesoli, declaring that an urban group is a 
group of individuals who identify with each other or who seek similar goals, thus 
generating a Approximation, or formation of tribes. Maffesoli also deals with the 
definition of neotribo, which perhaps fits the character of the research somewhat 
better, since the group investigated has less extensive connections, that is to say 
impersonal relations, which in many cases are limited in that moment in the field playing 
basketball. This approach is concluded with the practice of basketball done by the 
researcher himself on the following facts; This is not a practitioner of the sport, entering 
a new atmosphere of body practice that is basketball, and how not to experience the 
practice, but the process of adaptation and late learning about the modality, given that 
it has more Of 30 years of age. As a theory that helps the author to make a reading of 
reality, he chose the social representations that correspond to a valuation of common 
sense, the value given to the figure of the physical education teacher about the 
perspective of who actually lives the modality basketball, and that In his totality had 
experience with this sport in school physical education. The social representation in this 
context is fostered through the theories of Moscovici and Mazzotti, who base the 
discussion and definitions on social representation as a collective vision, as the medium 
has influenced, and is influenced by the school teacher, with emphasis on physical 
education. The results question the existence or not of a connection between the 
practice of basketball as leisure outside of school, with the experiences provided by 
physical school education about this modality, and to a lesser extent and greater extent, 
the existence of strong influence of the teacher Of physical education in the 
development of game quality, and of liking about individuals. In addition to pointing out 
the need for new and more in-depth studies on the social representation theme in urban 
tribes, given the particularities that exist between the individuals that form a tribe. Such 
a deepening will not occur in this work of conclusion of course, in view of the affirmation 
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that this is a clear demonstration of several strands existing within a social group, of an 
urban "tribe", or urban neotribalism, since tribe and neotribo are social formations and 
new , And at the same time diverse from one to another, or even internally, because 
they vary, and are very much relativized to obtain a single definition, or look of a 
researcher. 
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APÊNDICES 

REPRESENTAÇÕES SOCIAIS DE UMA TRIBO DE BASQUETE 

ACERCA DA EDUCAÇÃO FÍSICA E DO BASQUETE ESCOLARES 
 

1 INTRODUÇÃO 

 

O conceito de tribo urbana foi cunhado pelo sociólogo francês Michel Maffesoli em 1985, 

momento a partir do qual o referido pesquisador passou a utilizar o termo em suas 

investigações. Consultando o Dicionário Houaiis On Line de Língua Portuguesa 

encontramos como alguns dos significados possíveis para tribo: 

 

Grupo social autônomo que apresenta certa homogeneidade (física, linguística, 

cultural, etc.), geralmente composto de famílias ligadas a uma origem comum; 

Nas sociedades ditas primitivas, grupo social que ocupa um mesmo território 

e se avoca origem comum; compõe-se de unidades autônomas menores (por 

exemplo clãs) geralmente fundadas sobre o parentesco, e organiza-se em torno 

de uma autoridade política; etnia. 

 

Consultando o significado do verbete urbano nesse mesmo dicionário encontramos: 

 

dotadoDotado de urbanidade; afável, civilizado, cortês; 

 

cidade, tem ocupação e hábitos típicos da vida da cidade. 

 

Fazendo uma interlocução entre os dois termos apresentados anteriormente é possível 

compreender uma tribo urbana como um grupo localizado na cidade e que possui 

membros que apresentam diversas afinidades entre si como vestimentas, linguagem, 

comportamento, entre outras. 

 

Para Maffesoli (2000 apud RIBEIRO; FUZETO, 2009, p. 4) devemos entender as, 

 

[...] tribos urbanas como agrupamentos semiestruturados, constituídos 

predominantemente de pessoas que se aproximam pela identificação comum a 

rituais e elementos da cultura que expressam valores e estilos de vida, moda, 

música e lazer típicos de um espaço-tempo. 
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Souza et al (2014, p. 166) percebem grande importância nas tribos urbanas, especialmente 

no que se refere ao processo de construção de identidade dos sujeitos que delas 

participam: 

 

 

Vale destacar, no entanto, uma diferença observada por Maffesoli no fenômeno das tribos 

urbanas – que o autor chama, no prefácio à segunda edição de seu livro “O tempo das 

tribos: o declínio do individualismo nas sociedades de massa”, de neotribalismo – e o 

tribalismo clássico: 

 

[...] contrariamente à estabilidade induzida pelo tribalismo clássico, o 

neotribalismo é caracterizado pela fluidez, as reuniões pontuais e a dispersão. 

É assim que podemos descrever o espetáculo das ruas das megalópoles 

modernas. O adepto do jogging, o punk, o look retrô, o bom moço elegante, os 

“apresentadores de televisão” nos convidam a uma viagem incessante. Através 

de sedimentações sucessivas, se forma um ambiente estético. E é no interior 

desses ambientes que regularmente podem ocorrer estas ‘condensações 

instantâneas’, frágeis, mas que naquele momento são objeto de um grande 

investimento emocional. [...] (MAFFESOLI, 1998, p. VII). 

 

Como é possível perceber as tribos urbanas correspondem a um fenômeno presente na 

sociedade hodierna e que necessita ser estudado e meu interesse em realizar uma pesquisa 

que faceasse o fenômeno das tribos urbanas se deve a pelo menos três motivos: primeiro 

devido ao meu fascínio pela temática e ao meu entendimento de que ainda é incipiente o 

número de estudos sobre esse fenômeno em solo brasileiro; em segundo lugar devido à 

minha inserção em alguns projetos sociais, mediante os quais pude perceber os 

agrupamentos que adolescentes e jovens iam realizando a partir de suas afinidades – como 

se ocorresse uma espécie movimento embrionário à adesão a alguma tribo urbana; em 

terceiro lugar, mas não menos importante, por acreditar que é importante compreender 

quais as avaliações que integrantes de uma tribo urbana fazem da educação física escolar, 

uma vez que, como futuro professor licenciado em educação física, entendo que as 

avaliações que esses sujeitos fazem em torno de nossa disciplina no ambiente escolar são 

fundamentais para sua consolidação neste espaço. 

 

Entender também como o esporte é praticado fora da esfera da educação física escolar, 

ou mesmo fora dos clubes e associações e prática “oficial” se faz muito importante, pois 

o basquete que aqui é contextualizado está presente nas três esferas supracitadas acima, 

ele é conteúdo da educação física escolar, movimenta muito dinheiro através das mídias 
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esportivas, propagandas, grandes eventos, dentre outros, e também está movimentos 

inúmeras pessoas que o praticam em praças ao ar livre, comunidades, em quadras, ou 

mesmo espaços adaptados. 

 

Quando se depara com um espaço público em que se pratica esporte se chega a questão 

de como as políticas públicas cuidam dos espaços que se destinam a prática esportiva, e 

ao lazer. Descrever a quadra, e a pracinha de Jardim da Penha que foi hábitat da pesquisa 

em questão se faz importante, diante da minha afirmação que um lugar bem cuidado a 

leva a um maior fluxo de pessoas, seja pela segurança em volta das quadras, ou mesmo 

das boas condições da mesma que será o espaço utilizado pelo basquete local. 

 

“Com isso queremos manifestar que o esporte enquanto atividade de lazer 

deve, em nosso entendimento, ser a prioridade da intervenção do poder público 

no setor. Nesse sentido, ele precisa ser entendido como um elemento de 

cultura/lazer e ser inserido no plano das políticas culturais de lazer e como tal 

estar integrado às políticas sociais. Também porque, assim, outras 

manifestações da nossa cultura corporal de movimento, ainda não 

esportivizadas, não precisam ficar subordinadas ao conceito de esporte e 

moldarem-se para receber atenção do poder público. ” (BRACHT, 2011, p.96)  

 

Outro aspecto ressaltado por Bracht é o esporte como manifestação cultura. Como algo é 

que existe de maneira forte na sociedade moderna, pois possui identidade cultural, 

historicidade, formação de caráter e de opinião através de si próprio, ou mesmo 

aculturação sobre cada indivíduo que se aproxima da prática esportiva, e o mesmo a 

influenciando o tempo todo. 

 

Através deste novo olhar caracterizar o basquete local como tribo urbana, ou mesmo 

como uma neotribo urbana são duvidas claras, pois os costumes individuais são mantidos, 

diferentes culturas são mantidas dentro de uma prática esportiva em caráter coletivo. 

Mesmo tendo costumes próprios, os integrantes do basquete se associam e interagem 

entre si no momento das partidas, mas é uma formação social curta, até mesmo frágil, 

pois não transforma o ser social que os mesmos são dentro e fora e do basquetebol 

amador. 

 

O tema basquete é uma temática cultural e esportiva que no Brasil tem crescido muito 

diante da grande divulgação através das ligas nacionais e internacionais, principalmente 

NBB e NBA. A liga nacional norte-americana de basquete é tida como um exemplo de 
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organização de eventos esportivos em diversos seguimentos; detém o considerado melhor 

basquete do mundo, exemplificado através da sua seleção, atual tricampeã olímpica e 

bicampeã mundial de basquete masculino, tetracampeã mundial e olímpica no feminino. 

Nomes como Michael Jordan, Lebron James e Stephen Curry são considerados os 

melhores jogadores do mundo na história do esporte, e da atualidade, atraem o patrocínio 

das maiores marcas esportivas a nível mundial e são americanos.  

 

As roupas e uniformes das franquias americanas são vendidas e utilizadas em todo 

mundo, e criam uma cultura da moda em âmbito mundial. A presença brasileira na liga 

norte-americana através de nome como Nenê Hilário, Leandrinho, Sandro Varejão 

(recentemente desligado), dentre outros tornam a atmosfera deste esporte extremamente 

mais próxima do olhar, e interesse do público brasileiro.  

No Brasil a liga nacional tem ganho mais espaço na mídia, através de jogos 

televisionados, e a influência midiática, da apropriação das grandes marcas esportivas e 

patrocínios sobre o NBB (Novo Basquete Brasil), liga nacional de basquete brasileira hoje 

se encontra sobre uma administração próxima a do basquete norte-americano, e e 

crescendo muito em lucratividade e audiência. Todas essas formas de expressão do 

basquete em âmbito social, midiático e global fazem parte da influência sobre a 

sobrevivência social do esporte basquete no mundo, faz dele uma marca forte, em 

produtos e cultura, seja como profissão, conteúdo acadêmico, ou mesmo forma específica 

se expressão corporal, e social. 

 

Ao se realizar uma pesquisa dentro de um grupo heterogêneo sócio, étnico e culturalmente 

diverso deve-se entender as particularidades de cada indivíduo, o contexto social que o 

formou como ser social, considerando a relatividade do grau de referências que 

instituições sociais como escola, família, emprego, dentre outras sobre esse indivíduo em 

eterna construção; “sem atender aos significados  dos sujeitos não se pode entender  os 

fenômenos culturais e sociais concernentes da educação”  (SACRISTÁN, 1999,p.47). A 

pesquisa terá esse caráter de buscar o entendimento de ate como uma o pertencimento a 

uma “tribo urbana” pode vir a formar os limites de formação, e dogmas se sobrevivência 

em sociedade de um indivíduo. Hoje, em uma sociedade vigente ditada por um sistema 

econômico capitalismo traçado pela máxima metáfora que “tempo é dinheiro”, como 

pessoas podem parar seus compromissos diários, e muitas vezes preciosos para seu 
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sustento financeiro, para simplesmente praticar esportes? Correr e suar entre amigos e 

colegas? 

Leonardo Brandão traz a seguinte contribuição ao analisar o tribalismo urbano através do 

skate; 

Escrita, na maioria das vezes, por um viés interdisciplinar, a história do 

esporte vem ganhando densidade e importância enquanto um objeto de 

estudo. No Brasil, a construção de uma historiografia sobre o esporte é 

Contemporânea ao fortalecimento dos estudos sobre a história do corpo. 

Campos temáticos que aqui se dinamizaram durante a segunda metade da 

década de 1990, embora guardem suas especificidades, torna-se difícil 

abordar um e omitir o outro. Anteriormente visto somente como objeto da 

Medicina ou da Biologia, o corpo, assim como o esporte, passou a ser 

descoberto como uma invenção histórica, fabricado no discurso, nas 

práticas e pelas representações sociais (BRANDÂO, 2011, p. 14) 

 

Este olhar do autor reforça a importância de se estudar o fenômeno esportivo em esfera 

urbana, pois é um campo de coleta de informações não apenas rico em atmosferas do 

conhecimento histórico, social, contemporâneo, mas também específico para a educação 

física, que é a temática central deste trabalho, da própria biologia, que atravessa a 

educação física, e as já supracitadas história e sociologia. 

 

Essas dúvidas e afirmações emergem sobre este laboratório social, que não só é o basquete 

de rua, mas como as chamadas peladas de esportes coletivos, grupos de corrida e dança, 

dentre outros, e estar em contato com o espaço, e com o dia a dia, funcionamento e 

vivencias proporcionadas pelo olhar crítico da pesquisa e através dos relatos obtidos de 

forma qualitativa sobre os integrantes do grupo de basquete local. 

 

 

 

2 ITINERÁRIO METODOLÓGICO 

 

O estudo desenvolvido corresponde a uma pesquisa qualitativa de caráter exploratório. 

Qualitativa por ter como fonte direta de dados o ambiente natural e o pesquisador como 

o principal instrumento (LUDKE; ANDRÉ, 1986). Exploratório por compreender que 

“Este tipo de pesquisa tem como objetivo proporcionar maior familiaridade com o 

problema, com vistas a torná-lo mais explícito [...]” (SILVEIRA; CÓRDOVA, 2009, p. 

35). 
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Como já destaquei anteriormente o tema das tribos urbanas vinha chamando minha 

atenção tanto por afinidade, quanto pela ausência de estudos acerca do mesmoque liguem 

grupos sociais distinto a formação esportiva escolar do praticante de esportes em esfera 

urbana teve. Entendendo que existem sim vários estudos sobre tribos urbanas, e até pela 

variação temática, ou diferenciação social que é o neotribalismo. No entanto para a 

realização deste estudo precisava definir qual das tribos urbanas existentes na cidade de 

Vitória eu escolheria. Dentre as tribos de surfistas, esqueitistas (praticantes do skate), 

praticantes de slack line e de basquete optei pela última por critérios de proximidade 

geográfica – pois eles encontravam-se relativamente mais próximos de minha residência 

e de minha instituição de estudos – e pela facilidade de acesso aos sujeitos, uma vez que 

alguns de seus membros já eram pessoas conhecidas. Vale ressaltar que quando se utiliza 

o termo “esqueitista” se percebe o quanto a força do tribalismo, ou prática corporal quanto 

cultura ou modo de vida podem se reafirmar até na mudança do vocabulário oficial de um 

país, ou localidade, neste caso “esqueitista” que deriva do inglês skate, se aportuguesou 

ao longo tempo.  

 

Para busca e apreensão dos dados me utilizei dos questionários, das notas de campo e de 

princípios da pesquisa etnográfica. Digo princípios da pesquisa etnográfica porque, como 

será visto mais a frente,, fiquei pouco mais de um mês no campo de estudos e percebo 

que não consegui interagir o suficiente com os sujeitos participantes de minha 

investigação uma vez que segundo Angrosino (2009, p. 43): 

 

A pesquisa etnográfica pode ser realizada onde quer que haja pessoas 

interagindo em cenários ‘naturalmente’ coletivos [...]. A verdadeira etnografia 

depende da capacidade de um pesquisador de observar e interagir com as 

pessoas enquanto elas essencialmente executam suas rotinas do dia a dia. 

 

Minha intenção era que o trabalho de campo acompanhasse o dia a dia da tribo urbana de 

basquete sem que eu influenciasse no comportamento dos indivíduos, evitando assim 

distorções sobre os resultados da pesquisa, ou mesmo a influência do pesquisador sobre 

a realidade pesquisada. Fato é que minha própria interpretação externa a atividade do 

basquete, podem trazer resultados que fogem a realidade dos fatos, ou se comparadas os 

outros olhares hipotéticos sobre o basquete na praça poderiam trazer interpretações 

diferentes das feitas por mim. A subjetividade deve ser entoada com ou trazem dualidades 

de opinião sobre minhas concepções são próprias, obviamente pode ocorrer  

Comentado [UdW1]: Porque deste modo? 

Comentado [UdW2]: questionários foram abertos ou fechados? 
Como e quando as notas de campo eram formuladas? 

 

Comentado [UdW3]: E isso não trouxe dificuldades 
para a produção dos dados? 

Comentado [UdW4]: Gilberto Velho é um dos autores 
que fala sobre isso. 
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De acordo com Gil (1999, p. 128) o questionário corresponde a uma “[...] técnica de 

investigação composta por um número mais ou menos elevado de questões apresentadas 

por escrito às pessoas, tendo por objetivo o conhecimento de opiniões, crenças, 

sentimentos, interesses, expectativas, situações vivenciadas, etc.” 

 

Minha opção pelo questionário se deveu ao meu entendimento de que enquanto 

pesquisador iniciante necessitava de um método mais simples para busca e apreensão de 

dados. No entanto sabia que necessitava tomar alguns cuidados como: ter clareza de quais 

informações eu buscava; elaborar as questões de maneira que meus interlocutores 

compreendessem as perguntas feitas no questionário; não induzir as respostas que eu 

pudesse desejar obter (TOZONI-REIS, 2009). 

 

O questionário também foi escolhido por eu entender que por meio do mesmo eu não só 

evitaria tomar muito tempo dos sujeitos que se dispusessem a participar de minha 

pesquisa – tomando assim pouco tempo de seu lazer – mas também porque eu poderia 

abordá-los de uma maneira menos constrangedora do que se eu optasse pela entrevista e 

me valesse da gravação de áudio para o registro das conversas. Questionários 

semiabertos, pois possui perguntas específicas sobre basquete, mas também abertas, 

amplas em entendimento, como as sobre educação física escolar, e tempo na escola. 

 

Já as notas de campo foram utilizadas por que elas auxiliaram -me na construção de um 

“[...] relato escrito daquilo que o investigador ouve, vê, experienciaexperiência e pensa 

no decurso da recolha e reflectindo sobre os dados de um estudo qualitativo” 

(BOGDAN; BIKLEN, 1994, p. 150). 

 

Antes de ir a campo realizei um piloto com três indivíduos da universidade que 

apresentavam características semelhantes (escolaridade, nível social, região de moradia e 

experiências sociais) com os sujeitos da tribo urbana de basquete escolhida para a 

pesquisa. Realizados os ajustes necessários no questionário era preciso ir a campo para 

aplicar os questionários. Mas antes de tratar da pesquisa propriamente dita apresentarei 

na seção a seguir a teoria das representações sociais, que corresponde a lente mediante a 

qual busco fazer a leitura da realidade apresentada pelos sujeitos participantes deste 

estudo. 
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Cabe ressalva que foram aplicados apenas 15 questionários diante de alguns problemas 

com as chuvas constantes, que prejudicaram a quadra em Jardim da Penha que é 

descoberta. Outro aspecto ruim para a pesquisa foi a retirada das tabelas da quadra pela 

prefeitura municipal, com a promessa de reforma em 15 dias. A reforma durou cerca de 

60 dias, o que levou os questionários à dados interessantes sobre os praticantes, mas não 

substanciais, diante da pouca representatividade de 15 questionários, em uma realidade 

que chega a ter 30, ou mais por dia. Fato é que a estratégia dos questionários se tornou 

um pouco solta em sentido, mas ainda assim foi mantida na pesquisa, e no produto do 

trabalho ao seu final. 

 

 

3 OBJETIVOS 

 

3.1 OBJETIVO GERAL 

 

Investigar as representações sociais de uma tribo de basquete acerca da educação física 

e do basquete escolares. 

 

3.2 OBJETIVOS ESPECÍFICOS 

 

 Verificar se existem elementos que identifiquem e distingam os participantes da 

tribo urbana investigada das demais pessoas; 

 Compreender qual avaliação que esses indivíduos fazem da educação física 

escolar e do basquete escolar que tiveram em sua estadia na Educação Básica; 

 Avaliar se a opção por participar da tribo urbana de basquete possui alguma 

relação com a educação física que eles tiveram no período escolar, bem como com 

a relação que esses sujeitos mantiveram com seus professores. 
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4 A TEORIA DAS REPRESENTAÇÕES SOCIAIS E SUA RELAÇÃO COM 

MEU OBJETO DE ESTUDOS 
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NEOTRIBALISMO; ENTENDENDO A PRÁTICA DIÁRIA DO 

BASQUETE NA PRAÇA DO CARONE EM JADIM DA PENHA, 

VITÓRIA, ESPÍRITO SANTO 

REPRESENTAÇÕES SOCIAIS DE UMA TRIBO DE BASQUETE 

ACERCA DA EDUCAÇÃO FÍSICA E DO BASQUETE ESCOLARES 
 

 

1 INTRODUÇÃO 

 

O conceito de tribo urbana foi cunhado pelo sociólogo francês Michel Maffesoli em 1985, 

momento a partir do qual o referido pesquisador passou a utilizar o termo em suas 

investigações. Consultando o Dicionário Houaiis On Line de Língua Portuguesa 

encontramos como alguns dos significados possíveis para tribo: 

 

Grupo social autônomo que apresenta certa homogeneidade (física, linguística, 

cultural, etc.), geralmente composto de famílias ligadas a uma origem comum; 

Nas sociedades ditas primitivas, grupo social que ocupa um mesmo território 

e se avoca origem comum; compõe-se de unidades autônomas menores (por 

exemplo clãs) geralmente fundadas sobre o parentesco, e organiza-se em torno 

de uma autoridade política; etnia. 

 

Consultando o significado do verbete urbano nesse mesmo dicionário encontramos: 

 

dotadoDotado de urbanidade; afável, civilizado, cortês; 

 queQue tem caráter de cidade;  

relativoRelativo ou pertencente à cidade, ou que lhe é próprio 

 que é, ou o que vive na cidade, tem ocupação e hábitos típicos da vida da 

cidade. 

 

Fazendo uma interlocução entre os dois termos apresentados anteriormente é possível 

compreender uma tribo urbana como um grupo localizado na cidade e que possui 

membros que apresentam diversas afinidades entre si como vestimentas, linguagem, 

comportamento, entre outras. 

 

Para Maffesoli (2000 apud RIBEIRO; FUZETO, 2009, p. 4) devemos entender as, 

 

[...] tribos urbanas como agrupamentos semiestruturados, constituídos 

predominantemente de pessoas que se aproximam pela identificação comum a 

rituais e elementos da cultura que expressam valores e estilos de vida, moda, 

música e lazer típicos de um espaço-tempo. 

 

Formatado: Fonte: Não Negrito

Formatado: À esquerda, Recuo: À esquerda:  4 cm
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Souza et al (2014, p. 166) percebem grande importância nas tribos urbanas, especialmente 

no que se refere ao processo de construção de identidade dos sujeitos que delas 

participam: 

 

 

Vale destacar, no entanto, uma diferença observada por Maffesoli no fenômeno das tribos 

urbanas – que o autor chama, no prefácio à segunda edição de seu livro “O tempo das 

tribos: o declínio do individualismo nas sociedades de massa”, de neotribalismo – e o 

tribalismo clássico: 

 

[...] contrariamente à estabilidade induzida pelo tribalismo clássico, o 

neotribalismo é caracterizado pela fluidez, as reuniões pontuais e a dispersão. 

É assim que podemos descrever o espetáculo das ruas das megalópoles 

modernas. O adepto do jogging, o punk, o look retrô, o bom moço elegante, os 

“apresentadores de televisão” nos convidam a uma viagem incessante. Através 

de sedimentações sucessivas, se forma um ambiente estético. E é no interior 

desses ambientes que regularmente podem ocorrer estas ‘condensações 

instantâneas’, frágeis, mas que naquele momento são objeto de um grande 

investimento emocional. [...] (MAFFESOLI, 1998, p. VII). 

 

Como é possível perceber as tribos urbanas correspondem a um fenômeno presente na 

sociedade hodierna e que necessita ser estudado e meu interesse em realizar uma pesquisa 

que faceasse o fenômeno das tribos urbanas se deve a pelo menos três motivos: primeiro 

devido ao meu fascínio pela temática e ao meu entendimento de que ainda é incipiente o 

número de estudos sobre esse fenômeno em solo brasileiro; em segundo lugar devido à 

minha inserção em alguns projetos sociais, mediante os quais pude perceber os 

agrupamentos que adolescentes e jovens iam realizando a partir de suas afinidades – como 

se ocorresse uma espécie movimento embrionário à adesão a alguma tribo urbana; em 

terceiro lugar, mas não menos importante, por acreditar que é importante compreender 

quais as avaliações que integrantes de uma tribo urbana fazem da educação física escolar, 

uma vez que, como futuro professor licenciado em educação física, entendo que as 

avaliações que esses sujeitos fazem em torno de nossa disciplina no ambiente escolar são 

fundamentais para sua consolidação neste espaço. 

 

Entender também como o esporte é praticado fora da esfera da educação física escolar, 

ou mesmo fora dos clubes e associações e prática “oficial” se faz muito importante, pois 

o basquete que aqui é contextualizado está presente nas três esferas supracitadas acima, 

ele é conteúdo da educação física escolar, movimenta muito dinheiro através das mídias 
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esportivas, propagandas, grandes eventos, dentre outros, e também está movimentos 

inúmeras pessoas que o praticam em praças ao ar livre, comunidades, em quadras, ou 

mesmo espaços adaptados. 

 

Quando se depara com um espaço público em que se pratica esporte se chega a questão 

de como as políticas públicas cuidam dos espaços que se destinam a prática esportiva, e 

ao lazer. Descrever a quadra, e a pracinha de Jardim da Penha que foi hábitat da pesquisa 

em questão se faz importante, diante da minha afirmação que um lugar bem cuidado a 

leva a um maior fluxo de pessoas, seja pela segurança em volta das quadras, ou mesmo 

das boas condições da mesma que será o espaço utilizado pelo basquete local. 

 

“Com isso queremos manifestar que o esporte enquanto atividade de lazer 

deve, em nosso entendimento, ser a prioridade da intervenção do poder público 

no setor. Nesse sentido, ele precisa ser entendido como um elemento de 

cultura/lazer e ser inserido no plano das políticas culturais de lazer e como tal 

estar integrado às políticas sociais. Também porque, assim, outras 

manifestações da nossa cultura corporal de movimento, ainda não 

esportivizadas, não precisam ficar subordinadas ao conceito de esporte e 

moldarem-se para receber atenção do poder público. ” (BRACHT, 2011, p.96)  

 

Outro aspecto ressaltado por Bracht é o esporte como manifestação cultura. Como algo é 

que existe de maneira forte na sociedade moderna, pois possui identidade cultural, 

historicidade, formação de caráter e de opinião através de si próprio, ou mesmo 

aculturação sobre cada indivíduo que se aproxima da prática esportiva, e o mesmo a 

influenciando o tempo todo. 

 

Através deste novo olhar caracterizar o basquete local como tribo urbana, ou mesmo 

como uma neotribo urbana são duvidas claras, pois os costumes individuais são mantidos, 

diferentes culturas são mantidas dentro de uma prática esportiva em caráter coletivo. 

Mesmo tendo costumes próprios, os integrantes do basquete se associam e interagem 

entre si no momento das partidas, mas é uma formação social curta, até mesmo frágil, 

pois não transforma o ser social que os mesmos são dentro e fora e do basquetebol 

amador. 

 

O tema basquete é uma temática cultural e esportiva que no Brasil tem crescido muito 

diante da grande divulgação através das ligas nacionais e internacionais, principalmente 

NBB e NBA. A liga nacional norte-americana de basquete é tida como um exemplo de 
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organização de eventos esportivos em diversos seguimentos; detém o considerado melhor 

basquete do mundo, exemplificado através da sua seleção, atual tricampeã olímpica e 

bicampeã mundial de basquete masculino, tetracampeã mundial e olímpica no feminino. 

Nomes como Michael Jordan, Lebron James e Stephen Curry são considerados os 

melhores jogadores do mundo na história do esporte, e da atualidade, atraem o patrocínio 

das maiores marcas esportivas a nível mundial e são americanos.  

 

As roupas e uniformes das franquias americanas são vendidas e utilizadas em todo 

mundo, e criam uma cultura da moda em âmbito mundial. A presença brasileira na liga 

norte-americana através de nome como Nenê Hilário, Leandrinho, Sandro Varejão 

(recentemente desligado), dentre outros tornam a atmosfera deste esporte extremamente 

mais próxima do olhar, e interesse do público brasileiro.  

No Brasil a liga nacional tem ganho mais espaço na mídia, através de jogos 

televisionados, e a influência midiática, da apropriação das grandes marcas esportivas e 

patrocínios sobre o NBB (Novo Basquete Brasil), liga nacional de basquete brasileira hoje 

se encontra sobre uma administração próxima a do basquete norte-americano, e e 

crescendo muito em lucratividade e audiência. Todas essas formas de expressão do 

basquete em âmbito social, midiático e global fazem parte da influência sobre a 

sobrevivência social do esporte basquete no mundo, faz dele uma marca forte, em 

produtos e cultura, seja como profissão, conteúdo acadêmico, ou mesmo forma específica 

se expressão corporal, e social. 

 

Ao se realizar uma pesquisa dentro de um grupo heterogêneo sócio, étnico e culturalmente 

diverso deve-se entender as particularidades de cada indivíduo, o contexto social que o 

formou como ser social, considerando a relatividade do grau de referências que 

instituições sociais como escola, família, emprego, dentre outras sobre esse indivíduo em 

eterna construção; “sem atender aos significados  dos sujeitos não se pode entender  os 

fenômenos culturais e sociais concernentes da educação”  (SACRISTÁN, 1999,p.47). A 

pesquisa terá esse caráter de buscar o entendimento de ate como uma o pertencimento a 

uma “tribo urbana” pode vir a formar os limites de formação, e dogmas se sobrevivência 

em sociedade de um indivíduo. Hoje, em uma sociedade vigente ditada por um sistema 

econômico capitalismo traçado pela máxima metáfora que “tempo é dinheiro”, como 

pessoas podem parar seus compromissos diários, e muitas vezes preciosos para seu 
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sustento financeiro, para simplesmente praticar esportes? Correr e suar entre amigos e 

colegas? 

Leonardo Brandão traz a seguinte contribuição ao analisar o tribalismo urbano através do 

skate; 

Escrita, na maioria das vezes, por um viés interdisciplinar, a história do 

esporte vem ganhando densidade e importância enquanto um objeto de 

estudo. No Brasil, a construção de uma historiografia sobre o esporte é 

Contemporânea ao fortalecimento dos estudos sobre a história do corpo. 

Campos temáticos que aqui se dinamizaram durante a segunda metade da 

década de 1990, embora guardem suas especificidades, torna-se difícil 

abordar um e omitir o outro. Anteriormente visto somente como objeto da 

Medicina ou da Biologia, o corpo, assim como o esporte, passou a ser 

descoberto como uma invenção histórica, fabricado no discurso, nas 

práticas e pelas representações sociais (BRANDÂO, 2011, p. 14) 

 

Este olhar do autor reforça a importância de se estudar o fenômeno esportivo em esfera 

urbana, pois é um campo de coleta de informações não apenas rico em atmosferas do 

conhecimento histórico, social, contemporâneo, mas também específico para a educação 

física, que é a temática central deste trabalho, da própria biologia, que atravessa a 

educação física, e as já supracitadas história e sociologia. 

 

Essas dúvidas e afirmações emergem sobre este laboratório social, que não só é o basquete 

de rua, mas como as chamadas peladas de esportes coletivos, grupos de corrida e dança, 

dentre outros, e estar em contato com o espaço, e com o dia a dia, funcionamento e 

vivencias proporcionadas pelo olhar crítico da pesquisa e através dos relatos obtidos de 

forma qualitativa sobre os integrantes do grupo de basquete local. 

 

 

 

2 ITINERÁRIO METODOLÓGICO 

 

O estudo desenvolvido corresponde a uma pesquisa qualitativa de caráter exploratório. 

Qualitativa por ter como fonte direta de dados o ambiente natural e o pesquisador como 

o principal instrumento (LUDKE; ANDRÉ, 1986). Exploratório por compreender que 

“Este tipo de pesquisa tem como objetivo proporcionar maior familiaridade com o 

problema, com vistas a torná-lo mais explícito [...]” (SILVEIRA; CÓRDOVA, 2009, p. 

35). 

 



14 
 

 

Como já destaquei anteriormente o tema das tribos urbanas vinha chamando minha 

atenção tanto por afinidade, quanto pela ausência de estudos acerca do mesmoque liguem 

grupos sociais distinto a formação esportiva escolar do praticante de esportes em esfera 

urbana teve. Entendendo que existem sim vários estudos sobre tribos urbanas, e até pela 

variação temática, ou diferenciação social que é o neotribalismo. No entanto para a 

realização deste estudo precisava definir qual das tribos urbanas existentes na cidade de 

Vitória eu escolheria. Dentre as tribos de surfistas, esqueitistas (praticantes do skate), 

praticantes de slack line e de basquete optei pela última por critérios de proximidade 

geográfica – pois eles encontravam-se relativamente mais próximos de minha residência 

e de minha instituição de estudos – e pela facilidade de acesso aos sujeitos, uma vez que 

alguns de seus membros já eram pessoas conhecidas. Vale ressaltar que quando se utiliza 

o termo “esqueitista” se percebe o quanto a força do tribalismo, ou prática corporal quanto 

cultura ou modo de vida podem se reafirmar até na mudança do vocabulário oficial de um 

país, ou localidade, neste caso “esqueitista” que deriva do inglês skate, se aportuguesou 

ao longo tempo.  

 

Para busca e apreensão dos dados me utilizei dos questionários, das notas de campo e de 

princípios da pesquisa etnográfica. Digo princípios da pesquisa etnográfica porque, como 

será visto mais a frente,, fiquei pouco mais de um mês no campo de estudos e percebo 

que não consegui interagir o suficiente com os sujeitos participantes de minha 

investigação uma vez que segundo Angrosino (2009, p. 43): 

 

A pesquisa etnográfica pode ser realizada onde quer que haja pessoas 

interagindo em cenários ‘naturalmente’ coletivos [...]. A verdadeira etnografia 

depende da capacidade de um pesquisador de observar e interagir com as 

pessoas enquanto elas essencialmente executam suas rotinas do dia a dia. 

 

Minha intenção era que o trabalho de campo acompanhasse o dia a dia da tribo urbana de 

basquete sem que eu influenciasse no comportamento dos indivíduos, evitando assim 

distorções sobre os resultados da pesquisa, ou mesmo a influência do pesquisador sobre 

a realidade pesquisada. Fato é que minha própria interpretação externa a atividade do 

basquete, podem trazer resultados que fogem a realidade dos fatos, ou se comparadas os 

outros olhares hipotéticos sobre o basquete na praça poderiam trazer interpretações 

diferentes das feitas por mim. A subjetividade deve ser entoada com ou trazem dualidades 

de opinião sobre minhas concepções são próprias, obviamente pode ocorrer  

Comentado [UdW1]: Porque deste modo? 

Comentado [UdW2]: questionários foram abertos ou fechados? 
Como e quando as notas de campo eram formuladas? 

 

Comentado [UdW3]: E isso não trouxe dificuldades 
para a produção dos dados? 

Comentado [UdW4]: Gilberto Velho é um dos autores 
que fala sobre isso. 
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De acordo com Gil (1999, p. 128) o questionário corresponde a uma “[...] técnica de 

investigação composta por um número mais ou menos elevado de questões apresentadas 

por escrito às pessoas, tendo por objetivo o conhecimento de opiniões, crenças, 

sentimentos, interesses, expectativas, situações vivenciadas, etc.” 

 

Minha opção pelo questionário se deveu ao meu entendimento de que enquanto 

pesquisador iniciante necessitava de um método mais simples para busca e apreensão de 

dados. No entanto sabia que necessitava tomar alguns cuidados como: ter clareza de quais 

informações eu buscava; elaborar as questões de maneira que meus interlocutores 

compreendessem as perguntas feitas no questionário; não induzir as respostas que eu 

pudesse desejar obter (TOZONI-REIS, 2009). 

 

O questionário também foi escolhido por eu entender que por meio do mesmo eu não só 

evitaria tomar muito tempo dos sujeitos que se dispusessem a participar de minha 

pesquisa – tomando assim pouco tempo de seu lazer – mas também porque eu poderia 

abordá-los de uma maneira menos constrangedora do que se eu optasse pela entrevista e 

me valesse da gravação de áudio para o registro das conversas. Questionários 

semiabertos, pois possui perguntas específicas sobre basquete, mas também abertas, 

amplas em entendimento, como as sobre educação física escolar, e tempo na escola. 

 

Já as notas de campo foram utilizadas por que elas auxiliaram -me na construção de um 

“[...] relato escrito daquilo que o investigador ouve, vê, experienciaexperiência e pensa 

no decurso da recolha e reflectindo sobre os dados de um estudo qualitativo” 

(BOGDAN; BIKLEN, 1994, p. 150). 

 

Antes de ir a campo realizei um piloto com três indivíduos da universidade que 

apresentavam características semelhantes (escolaridade, nível social, região de moradia e 

experiências sociais) com os sujeitos da tribo urbana de basquete escolhida para a 

pesquisa. Realizados os ajustes necessários no questionário era preciso ir a campo para 

aplicar os questionários. Mas antes de tratar da pesquisa propriamente dita apresentarei 

na seção a seguir a teoria das representações sociais, que corresponde a lente mediante a 

qual busco fazer a leitura da realidade apresentada pelos sujeitos participantes deste 

estudo. 
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Cabe ressalva que foram aplicados apenas 15 questionários diante de alguns problemas 

com as chuvas constantes, que prejudicaram a quadra em Jardim da Penha que é 

descoberta. Outro aspecto ruim para a pesquisa foi a retirada das tabelas da quadra pela 

prefeitura municipal, com a promessa de reforma em 15 dias. A reforma durou cerca de 

60 dias, o que levou os questionários à dados interessantes sobre os praticantes, mas não 

substanciais, diante da pouca representatividade de 15 questionários, em uma realidade 

que chega a ter 30, ou mais por dia. Fato é que a estratégia dos questionários se tornou 

um pouco solta em sentido, mas ainda assim foi mantida na pesquisa, e no produto do 

trabalho ao seu final. 

 

 

3 OBJETIVOS 

 

3.1 OBJETIVO GERAL 

 

Investigar as representações sociais de uma tribo de basquete acerca da educação física 

e do basquete escolares. 

 

3.2 OBJETIVOS ESPECÍFICOS 

 

 Verificar se existem elementos que identifiquem e distingam os participantes da 

tribo urbana investigada das demais pessoas; 

 Compreender qual avaliação que esses indivíduos fazem da educação física 

escolar e do basquete escolar que tiveram em sua estadia na Educação Básica; 

 Avaliar se a opção por participar da tribo urbana de basquete possui alguma 

relação com a educação física que eles tiveram no período escolar, bem como com 

a relação que esses sujeitos mantiveram com seus professores. 
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4 A TEORIA DAS REPRESENTAÇÕES SOCIAIS E SUA RELAÇÃO COM 

MEU OBJETO DE ESTUDOS 

 

O interesse em investigar as representações sociais de uma tribo de basquete acerca da 

educação física e do basquete escolares1 se deve ao meu entendimento de que “[...] as 

representações sociais constituem visões de mundo, coletivamente elaboradas e 

partilhadas pelos grupos sociais, com base em sua história, no contexto social em que se 

inserem e aos valores a que se referem” (ALVES-MAZZOTTI, 2003, p. 119). 

 

Visão de mundo extremamente importante uma vez que pretendo compreender, por meio 

de um público bem específico, qual avaliação que os sujeitos participantes deste estudo 

fazem da educação física escolar e, consequentemente, de seus professores e da maneira 

como eles constroem e conduzem suas aulas. 

 

Para o Moscovici (1978), maior e mais importante referência da teoria das representações 

sociais, dizer que uma representação é social significa revelar que ela é uma construção 

coletiva, e, segundo Alves-Mazzotti (1994, p. 69), ela é social “[...] por ser partilhada por 

um grupo [...]”. Contudo Moscovici acredita que apenas definir quem produziu 

determinada representação social não seja suficiente para qualificá-la dessa maneira, 

porque “[...] a representação contribui exclusivamente para os processos de formação 

de condutas e de orientação das comunicações sociais (MOSCOVICI, 1978, p. 77, 

grifo do autor)”autor) ”. 

 

Em outras palavras as representações sociais não correspondem apenas uma forma de 

conhecimento prático, sendo também orientadora de ações (SPINK, 2003), uma vez que 

elas servem para orientar as ações sem determiná-las, funcionando como uma espécie de 

manual, de guia para leitura da realidade (MAGALHÃES; BARBOSA, 2003). 

 

 
1  É preciso destacar que diversas questões interessantes e 
instigantes apareceram durante minha permanência no campo de 
estudos no qual me inseri. No entanto para dar conta deste trabalho 
de conclusão de curso trato apenas de um aspecto que considero 
importante para o momento: a compreensão das representações 
sociais. 
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Sei contudoSei, contudo, que não se trata de uma tarefa fácil estudar as representações 

determinado grupo sobre um assunto específico uma vez que, segundo Wagner (2003, p. 

149): 

 

O conceito de representação social é multifacetado. De um lado, a 

representação social é concebida processo social que envolve comunicação e 

discurso, ao longo do qual significados e objetos sociais são construídos e 

elaborados. Por outro lado, e principalmente no que se relaciona ao conteúdo 

de pesquisas orientadas empiricamente, as representações sociais são 

operacionalizadas como atributos individuais – como estruturas individuais de 

conhecimento, símbolos e afetos distribuídos entre as pessoas em grupos ou 

sociedades [...]. 

 

Bebendo novamente na fonte de Moscovici é possível compreender que 

 

[...] a representação social é um corpus organizado de conhecimentos e uma 

das atividades psíquicas graças às quais os homens tornam inteligível a 

realidade física e social, inserem-se num grupo ou numa ligação cotidiana de 

trocas, e liberam os poderes de sua imaginação (MOSCOVICI, 1978, p. 28, 

grifo meu). 

 

Em outras palavras por meio da compreensão das representações sociais de uma tribo de 

basquete acerca da educação física e do basquete escolares é possível avaliar como os 

indivíduos desse grupo representam e avaliam a educação física escolar. 

 

5 SOBRE MINHA INSERÇÃO NO CAMPO DE ESTUDOS 

 

Antes de iniciar a investigação propriamente dita passei cerca de um mês frequentando o 

mesmo espaço da tribo urbana de basquete investigada realizando observações e 

conversas informais, explicando para esses indivíduos qual o objetivo de minha 

permanência ali e meus objetivos de pesquisa. Só não tive coragem de interagir 

participando do jogo, uma vez que minha vivência como praticante de basquete era 

praticamente nula. Após muita observação, consegui jogar basquete com o grupo 

pesquisado, essa experiência será relatada no decorrer do trabalho, mas trará boas 

contribuições sobre entender a convivência entre os praticantes de basquete, e como se 

dá o processo não só de aprendizado, mas de aceitação de novos integrantes para com 

novos praticantes. 

 

Comentado [UdW5]: Entre os dias XX de mês X até dias 
XX... 

Comentado [UdW6]: Se assim fosse, poderia ter 
contribuído para sua inserção e nas análises/reflexões 
sobre tribos urbanas. 
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Uma passagem do livro de Bogdan e Biklen (1994, p. 113) foi muito importante para que 

eu compreendesse meu papel no trabalho de campo que estava iniciando: 

 

Se por um lado, o investigador entra no mundo do sujeito, por outro, continua 

a estar do lado de fora. Registra de forma não intrusiva o que vai acontecendo 

e recolhe, simultaneamente, outros dados descritivos. Tenta aprender algo 

através do sujeito, embora não tente necessariamente ser como ele. Pode 

participar nas suas atividades, embora de forma limitada e sem competir com 

o objeto de obter prestígio ou estatuto. Aprende o modo de pensar do sujeito, 

mas não pensa do mesmo modo. É empático e, simultaneamente, reflexivo. 

 

É digno de destaque que durante a convivência com os sujeitos investigados tive a 

oportunidade de obter informações quanto ao surgimento do basquete na vida de muitos 

indivíduos da tribo investigada, bem como entender quais os motivos que levavam essas 

pessoas a manterem o hábito de praticar o basquete com a tribo em seus momentos de 

lazer. 

 

Apresentarei a seguir as anotações que fiz em meu caderno de notas nos dias que visitei 

a tribo urbana de basquete investigada, sempre pedindo atenção sobre a subjetividade de 

relatos pessoais sobre o basquete local, ou seja que necessitam de cuidados ao se 

interpretar, não os tomando como únicas verdades sobre o grupo de basquete da região 

de Jardim da Penha.. 

 

 

5.1 Anotações do dia 01 de junho de 2017 

 

No referido dia mantive o primeiro contato com a tribo investigada. Ao chegar na 

localidade encontrei um grupo de 6 jovens que aparentavam possuir entre 18 e 25 anos 

de idade jogando basquete, no conhecido “rachão” ou “pelada” em metade da quadra 3 

contra 3. Eu e meu orientador ficamos cerca de trinta minutos observando o jogo, a espera 

de um intervalo para que pudéssemos conversar com o grupo. Era possível perceber certa 

habilidade dos seis indivíduos ali presentes, o que parecia demonstrar que  elesque eles 

já haviam praticado basquete em outro momento de suas vidas, na escola e/ou em clubes. 

Fato que posteriormente foi confirmado na conversa informal que mantivemos com eles. 

 

Durante o intervalo fizemos uma pequena abordagem explicando sobre a pesquisa que 

começaria a ser realizada através da observação do basquete naquela praça, e através deste 



20 
 

 

primeiro bate papo informal se percebeu relatos muito interessantes e diversos. Falaram 

sobre sua ligação com o basquete, da influência familiar, de pais que praticavam a 

modalidade; da NBA e das suas referências que jogam nos Estados Unidos; Umauma 

comparação entre o basquete norte americano e o praticado no Brasil através do NBB; 

em última instancia aparece o relato de um rapaz, que seu pai é professor de Educação 

Física, e seu irmão estudante de Educação Física. Foi o primeiro momento no qual o 

professor aparece como grande incentivador no processo de apropriação do basquete para 

a vida fora da escola. 

 

Cabe ressalva que era dia de final de NBA, começamos a conversar por volta das 

19h30min e a final seria as 22 horas, e este foi o primeiro relato sobre basquete vindo 

deles, os nomes como Lebron James, Curry, Kevin Durant (atletas famosos da NBA) 

dentre outros se mostram referências de como se deve jogar basquete, um misto de 

admiração, e até mesmo objetivo técnico a ser observado, admirado, e por que não 

alcançado. Assuntos como os salários dos jogadores e o basquete profissional em si 

movimentaram vários minutos sobre o sentido e a motivação que aqueles jovens 

mantinham para praticar basquete. 

 

Durante essa conversa dois dos jogadores que eram irmãos relataram a influência do pai 

que os levou a jogar basquete treinando em um clube local, mantendo um primeiro contato 

não muito prazeroso com o esporte. Aliás, um dos irmãos considerou péssima a 

experiência e afirmou que foi por meio das peladas com a tribo que  ele não apenas 

evoluiu tecnicamente, como também encontrou o gosto por praticar basquete várias vezes 

na semana. 

 

Outro dos integrantes relatou que havia iniciado no basquete no mesmo clube dos irmãos, 

mas que sua opção por praticar com a tribo se devia as amizades construídas, fato que o 

leva a participar sempre com o mesmo grupo que frequentava a praça. A presença de 

apoio familiar se mostrou forte no caminho dos praticantes até a modalidade como hábito 

diário, sendo perceptível como o basquete atualmente faz parte natural da vida dos 6 

jovens ali presentes, seja na prática ou mesmo na forma de se vestir e se comportar. 

 

Eles ainda elogiaram muito o basquete profissional do Brasil (boa qualidade técnica), 

relatando até viajarem para assistir finais uma vez que eles torcem por clubes nacionais. 

Comentado [UdW7]: Informações sobre o basquete 
que envolvam estes temas deveriam ter aparecido.  
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Por meio desse contato compreendemos com qual frequência que eles e as demais pessoas 

praticavam o basquete naquele espaço. 

 

 

5.2 Anotações do dia 08 de junho de 2017 

 

Nesse dia compareceram cerca de quinze pessoas compreendidas entre os 15 e 45 anos 

de idade. Por meio das conversas percebi que estavam ali presentes indivíduos que 

haviam praticado o basquete apenas na escola, bem como pessoas que já foram atletas de 

clubes de basquete no estado. Caso de um dos indivíduos que chegou a jogar na Liga 

Nacional de Basquete (NBB) e que relatou sua experiência de vida com o basquete 

profissional. No relato desse praticante apareceu a afirmação da importância do seu 

professor de Educação Física que o iniciou na modalidade, levando-o a praticar o esporte 

nas aulas, e no auto rendimento no contra turno escolar e em competições pelo time da 

escola. Vale ressaltar que as maiorias dos diálogos estabelecidos nesse dia giraram em 

torno da final da NBA que havia ocorrido um dia antes entre Golden State Warriors e 

Cleveland Cavaliers, e a grande admiração desses indivíduos sobre dois atletas em 

especial, Kevin Durant e Lebron James. Neste dia existe uma maior frequência de 

praticantes de basquete segundo os integrantes pelo tradicionalismo desta “pelada”, as 

pessoas que vêm neste dia da semana são bem mais assíduas, faltam muito pouco. 

 

 

 

Foi interessante perceber um momento de atrito dentro da tribo urbana de basquete, e 

observar muitos buscando apaziguar a situação, não permitindo que o jovem do conflito 

fosse embora sem resolver a situação. Outro dos praticantes revelou de forma espontânea 

que acreditava que a prática do basquete entre amigos na pracinha resgatava pessoas de 

situação de exclusão social ou mesmo de caminhos “errados” como o crime, tráfico de 

drogas, roubo, entre outros. 

 

No que tange a prática do basquete propriamente dito observei uma boa interação entre 

as diferentes faixas etárias na tribo nesse dia, o que resultou na execução de um jogo mais 

cadenciado no qual se percebeu a existência de praticantes diversos em qualidade técnica, 

idade ou forma física. É digno de destaque  

Comentado [UdW8]: Porque  mais pessoas neste dia? 
Feriado, sábado... quais suas impressões? 

Comentado [UdW9]: Foi sua chance de participação! 
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5.3 Anotações do dia 13 de junho de 2017 

 

Neste dia conversei com um dos praticantes que expressou os porquês de ter escolhido o 

basquete como esporte. O rapaz já com 30 anos e pai disse que ao longo da vida tentou 

jogar futebol e futsal, mas achou o basquete um jogo mais tranquilo por ele se achar um 

atleta amador mais lento, deixando claro o lado tático do jogo basquete em que todos 

atacam e todos defendem. Segundo ele esse caráter de divisão coletiva das funções 

ofensivas e defensivas amenizou um pouco da sua falta de velocidade. Outro ponto muito 

importante neste relato que este praticante foi o primeiro que declarou não gostar de 

assistir basquete, seja internacional ou nacional. O jogo profissional para este homem é 

muito fora da sua realidade de jogo, são indivíduos muito bons, altos ou fortes que em 

momento algum podem ser um parâmetro de diversão sobre o basquete. Para ele jogar 

basquete é uma diversão, um hobby que alivia a tensões diárias, um programa entre 

amigos, em que até se pode trazer a família para assistir, como no caso a filha dele de oito 

anos estava lá assistindo. 

 

Essa visão de valorização ou não da competitividade sobre a prática casual do basquete 

gerou dentro do basquete em Jardim da Penha (Praça do Carone) Goiabeiras e na Praia 

do Canto divisões internas nos grupos de jogadores de basquete. Em Jardim da Penha ás 

segundas e quartas chega a com cerca de 30 jogadores ao mesmo tempo em um 

determinado horário, público formado por muitos atletas e ex-atletasoutros que já 

deixaram de jogar de por  

 clubes locais, e estudantes que jogam basquete na escola, mas no formato de times 

escolares, ou das olimpíadas. As partidas que ocorrem nas segundas e quartas são 

marcadas por mais rivalidade e disputa, cumprimento mais próximo das regras do esporte 

em caráter oficial, e uma exemplificação de prazer através da disputa, do sucesso no jogo 

e vontade de vencer. Já as terças e quintas o basquete recebe entre 10 e 15 pessoas por 

horário, numa espécie de partida mais amistosa, em que se percebe mais a participação 

de iniciantes, e mesmo com os praticantes provenientes do auto rendimento, os mesmos 

respeitam mais o aprendizado do próximo, com menos intensidade nas cobranças, 

discussões e rivalidades sobre o jogo. 

 

Comentado [UdW10]: Tem que explicar melhor como 
e porque estes bairros agora aparecem no resultados. 

Comentado [UdW11]: Este relato é seu ou do 
entrevistado? 
Se for seu, seria melhor juntar esta parte no momento de 
relato sobre o campo de pesquisa. 
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Ainda através do relato de um dos participantes trago as seguintes informaçõeseste 

diz mais feliz jogando ao lado das pessoas das terças e quintas, pois não se estressa, vêm 

“bate uma bola”, se diverte, sua e mantem a forma física, além de ver seus já amigos que 

surgiram através do esporte. Surge aí um olhar negativo sobre a pelada disputada segunda 

e quarta, pois o mesmo relata já ter se chateado muito jogando com pessoas que não tem 

paciência, ou calma no lidar com as individualidades presentes no esporte coletivo, seja 

através do uso correto da técnica, ou mesmo dos erros e defeitos. 

 

 

5.4 Anotações do dia 16 de junho de 2017 

 

Nesta data foi realizada a última observação externa.  A visita teve caráter exploratório 

uma vez que não intervi, nem participei mais diretamente. Percebi um domínio técnico 

das mulheres no jogo de basquete, e o respeito dos homens quanto ao contato com elas, 

evitando faltas duras. Cabe ressalva que o basquete é um esporte “limpo” quando se trata 

de faltas. Portanto, ao se evitar jogadas duras não se atrapalha o andamento do jogo, mas 

torna a partida mais dinâmica. Havia cerca de 30 pessoas jogando basquete em dois 

grupos de jovens, e adultos jogando partidas distintas e uma só tabela em esquemas de 

3x3 (três contra três). Em um dos lados da quadra estava a equipe amadora de Itararé que 

utiliza treinava nas sextas feiras para campeonatos amadores adultos. Do outro lado um 

grupo com cerca de 10 pessoas, sendo duas meninas jogando alternadamente. 

 

Percebi jogos de qualidade de ambos os lados, mas a equipe de basquete amadora focava 

mais no treinamento, focada na competição, enquanto que do outro lado havia um grupo 

que usava o basquete mais como lazer: um basquete bem jogado, mas menos intenso ou 

repetitivo em treinos, pois se tratava de um jogar mais leve, menos corretivo. Observei ao 

longo de duas horas que os grupos não interagiram, mas percebi que em ambos os grupos 

haviam atletas formados em clubes de basquete, uma vez que dos dois lados era possível 

encontrar atletas pessoas com camisas do Espirito Santo Basquete, clube com categorias 

de base forte e com participações da Liga Nacional adulta de Basquete (NBB – Novo 

Basquete Brasil). 
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Ouvi muitas conversas sobre a NBA, e seus atletas referências que lá jogam. Vale destacar 

que dos 30 praticantes de basquete que ali estavam presentes, aproximadamente 24 eram 

negros compartilhando o uso de camisas de clubes americanos. 

 

 

5.5 Anotações do dia 26 de julho de 2017 

 

Neste dia tive a experiência do jogar basquete junto aos praticantes locais. Cabe ressalva 

que foi a minha primeira experiência jogando partidas de basquete em áreas de lazer da 

cidade, sendo sincero deve ter sido a segunda vez que joguei basquete na minha vida. 

Junto a alguns colegas do curso de educação física da Universidade resolvemos interagir 

com as pessoas que jogavam basquete a tarde na pracinha do Carone em Jardim da Penha. 

Dois dos meus colegas já tinha experiência no esporte, e um terceiro junto a mim nunca 

havia jogado. 

 

Relatando a experiência, deixei claro que não sabia jogar, embora seja um grande amante 

da modalidade, e assisto muito. Por ter uma rotina muito ativa esportivamente ao longo 

da vida, por assistir muito basquete profissional, e ter um bom biótipo para jogar cabei 

me saindo bem, mesmo com pouco domínio técnico. Meus amigos praticantes a mais 

tempo se saíram bem, foram bem tratados e até mais respeitados no decorrer dos jogos. 

Já o outro rapaz, muito alto, e que era iniciante recebeu alguns olhares de reprovação em 

alguns momentos do jogo, assim como eu também, mas por ser também alto conseguiu 

ganhar algumas jogadas, e levar aquele momento por cerca de duas horas de basquete. 

 

A percepção que tive é que participar de um grupo de basquete como o aqui investigado 

em Jardim da Penha requer algumas particularidades de quem se propõe a isso; se deve 

ter algum grau de vivência no esporte basquete, deve ter muita força de vontade para se 

dispor a jogar, sabendo que receberá críticas e olhares de reprovação em vários 

momentos. Caso não saiba jogar, existe sim uma fase adaptação ao esporte, de modo que 

é fácil existir o desejo de desistir, diante da reprovação que se recebe diante do erro, ou 

da falta de técnica que o iniciante quase sempre tem sobre o jogar basquete, ou qualquer 

outra modalidade esportiva. 
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Um dos meus colegas, que é atleta de auto rendimento relata que nem sempre gosta de 

brincar de basquete nas praças pois lá se encontra muitas pessoas que se frustraram com 

o esporte, jogam por que gostam, mas não tem paciência com quem está aprendendo, ou 

mesmo se acham superiores tecnicamente aos demais, levando assim a uma cobrança 

estressante sobre o próximo. 

 

Em resumo, conseguimos ser nesta data aceitos como praticantes de basquete amador 

naquela praça em questão, sabendo que não é uma modalidade que se vá dominar no 

primeiro dia de contado, mas sim, que o ambiente ali pode ser sim entendido, e capaz de 

se tronar adaptável a novos praticantes, que independe de uma ligação de proximidade 

extra basquete com os integrantes mais antigos deste grupo, ou tribo de basquete. 

 

6  

 

Apresento neste capítulo os dados obtidos por meio dos questionários e as interpretações 

realizadas dos mesmos. Observei algo em torno de 40 sujeitos praticando basquete em 

dias distintos. Desses convidei quinze (15) para preencher os questionários, não tendo 

recebido nenhuma negativa de participação. É digno de destaque que a participação de 

todas as pessoas abordadas no preenchimento do questionário talvez se deva à minha 

perspicácia, uma vez que ao me aproximar dos sujeitos percebia por meio de seu olhar e 

de sua postura corporal se ele aparentava estar disposto a me ajudar na pesquisa. 

 

Na amostra com a qual trabalhei apenas duas (2) das 15 pessoas são mulheres, enquanto 

que na tribo observada, de aproximadamente 40 indivíduos, existem seis (6) do gênero 

feminino. Dentre as pessoas que compuseram a amostra cinco (5) integrantes da tribo 

afirmaram frequentar cinco (5) vezes por semana ou mais, quatro (4) deles frequentavam 

quatro (4) vezes por semana, dois (2) deles frequentavam três (3) vezes por semana, 

quatro (4) deles frequentavam duas (2) vezes por semana, com nenhum desses sujeitos 

indo apenas uma vez por semana (Figura 1). 

 

 

 

 

 

 

Comentado [UdW12]: 15 selecionados para a 
pesquisa? O convite foi feito aleatório? Individualmente ou 
grupo? Relate mais. 
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Figura 1 – Número de vezes que o integrante da tribo pratica o basquete na praça 

 

Fonte: autoria própria 

  

Em relação ao tipo de escola em que estudaram oito (8) sempre frequentaram escolas 

públicas, contra sete (7) de instituições privadas (Figura 2). 

 

Em relação ao tempo que praticavam o basquete temos uma média de aproximadamente 

7 anos e 7 meses, sendo que a pessoa que possui menos tempo de prática optou pelo 

basquete hahá apenas 10 meses enquanto que quem tem mais tempo joga basquete a 23 

anos. No que tange ao tempo de permanência na tribo de basquete investigada temos uma 

média de 2,6 anos, sendo que a pessoa com menos tempo está na tribo a apenas 10 meses 

e duas pessoas que estão a mais tempo totalizando 7 anos cada uma. Vale destacar que 

um desses sujeitos fez questão de frisar em conversas informais, durante meu acesso ao 

campo, que pratica o basquete em praças na região da Grande Goiabeiras (Maria Ortiz, 

Solón Borges, Bairro República e Goiabeiras) hahá pelo menos 20 anos, e que a de jardim 

da Penha neste espaço tempo é de maior quantidade de participantes. 

 

Quando perguntados como era a relação que eles mantinham com seus professores de 

Educação Física é digno de destaque que nenhum deles revelou ter qualquer tipo de 

problema (Figura 3). No entanto, quando questionados sobre como eram conduzidas as 

aulas de Educação Física oito (11) revelaram que os professores ensinavam e auxiliavam 

o tempo todo nas aulas, enquanto que quatro (4) disseram que as aulas eram livres e que 

os professores não interviam, tampouco ensinavam aos alunos (Figura 4). 
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Figura 23 – Como era a relação que você mantinha com seus professores de 

Educação Física? 

 

Fonte: autoria própria  

 

 

 

Figura 34 – Como seu professor de Educação Física conduzia as aulas dele? 

 

Fonte: autoria própria 

 

Chama minha atenção o fato de quatro (4) dos sujeitos da tribo investigada afirmarem 

que não tinham acompanhamento em suas aulas de Educação Física e, consequentemente, 

não logravam aprendizagens junto ao professor. No entanto a relaçõesão mantida com o 

professor (Gráfico 3) eram sempre consideradas boas!. Isso chama minha atenção para 

compreender quais dinâmicas que estão envolvidas na questão do aluno não ter uma aula 

de Educação Física sistematizada, independente dos conteúdos com os quais ele trabalha, 

e mesmo assim considerar a relação com esse professor como boa. 
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Nesse sentido, seria interessante investigar em estudos futuros o que está por detrás desse 

tipo de avaliação positiva dos professores de Educação Física, apesar de nem todos os 

sujeitos investigados terem uma aula sistematizada, com intervenções do docente da 

disciplina e logrando aprendizagens. 

 

Outra questão importante refere-se a questão que busca saber se as aulas de Educação 

Física que os membros da tribo tiveram influenciaram em suas escolhas por continuar 

praticando o basquete. Como resposta descobri que dois (2) não foram influenciados pelas 

aulas que tiveram, enquanto que treze (13) disseram que sim (Figura 5). 

 

 

 

 

 

Figura 45 – As aulas de Educação Física influenciaram sua escolha pelo basquete? 

 

 

Mais uma contradição é notada nesse ponto do questionário. Como é que quatro (4) 

pessoas afirmam que suas aulas não tinham o acompanhamento do professor, 

correspondendo mais a aulas livres, e mesmo assim dois (2) deles relacionam sua escolha 

pelo basquete como prática pós-escolar, em seus momentos de lazer, com a influência 

ocasionada pelas aulas de Educação Física que tiveram? 

 

Talvez uma pista possa ser dada ao apresentar às respostas dadas pelos integrantes da 

tribo quanto ao relacionamento mantido com os professores: 

 

Eram muito boas, sempre gostei de praticar esportes, e gosto de saber sobre os mesmos 

(Sujeito 1, homem, 19 anos, estudante universitário). 

 

Era uma boa relação, de respeito e cuidado com os alunos (Sujeito 3, homem, 17 anos, 

estudante). 

 

Muito boas, geralmente eram meus professores favoritos. Além de serem bons 

professores e dedicados (Sujeito 4, homem, 17 anos, estudante). 

 



29 
 

 

Era uma ótima relação, ele tinha verdadeira amizade com quem era do time (Sujeito 6, 

homem, 16 anos, estudante). 

 

Era muito boa, eles tinham respeito e atenção com os alunos (Sujeito 7, homem, não quis 

dizer a idade, engenheiro). 

 

Tinha uma boa relação, era seu amigo/treinador, era também um mediador para resolver 

problemas (Sujeito 10, homem, 16 anos, estudante). 

 

Ao que parece a maioria dos membros da tribo investigada que não tiveram aulas de 

Educação Física com acompanhamento, nem aulas sistematizadas, avaliam boa a 

experiência com a Educação Física por que: tiveram um bom contato com os professores 

de Educação Física no contra turno, em equipes e/ou projetos; as relações estabelecidas 

na quadra, na totalidade dos que responderam os questionários. Declaram haver uma boa 

relação com o professor independente da aptidão técnica e física dos alunos nas práticas 

corporais trabalhadas nas aulas de Educação Física, independente até da forma com os 

professores conduzem suas aulas. Dando atenção ou não a seus alunos, os alunos veem 

seus professores de Educação Física como o “amigo”, aquele que é uma “boa pessoa” 

prapara ele dentro da escola. 

 

Quando questionados se o ambiente escolar e/ou seus integrantes influenciaram em 

alguma medida a escolha pelo basquete (4) consideram que não, enquanto que os outros 

onze (11) afirmaram que sim (Figura 6). 

 

  

Figura 56 – O ambiente escolar e/ou seus integrantes influenciaram sua escolha 

basquete? 
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Fonte: autoria própria 

 

Perguntados se tem o costume de assistir jogos de basquete ao vivo ou pela TV apenas 1 

(um) deles diz que não (Figura 6) 

 

Figura 6 7 – Você costuma assistir jogos de basquete ao vivo ou pela TV? 

 
Fonte: autoria própria 

 

Apenas 6 indivíduos afirmaram realizar alguma prática corporal para além do basquete 

(Figura 8). Dentre as práticas listadas pelos sujeitos temos: "futsal e musculação" (Sujeito 

2), “futebol e vôlei'' (Sujeito 4), “corrida” (Sujeito 5), “Vôlei, handebol, futsal e lutas” ( 

Sujeito(Sujeito 6), “xadrez” (Sujeito 7), “lutas” (Sujeito 10). 

 

 

 

 

 

Figura 78 – Você realiza alguma outra prática corporal além do basquete? 
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Fonte: autoria própria 
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7 CONSIDERAÇÕES FINAIS 

 

Como a pesquisa realizada buscou compreender as representações sociais dos membros 

de uma tribo de basquete acerca da Educação Física e do basquete escolar é necessário 

fazer algumas considerações acerca dos dados obtidos e analisados até então. Nesse 

sentido vale destacar que as representações sociais – entendidas como uma visão de 

mundo coletivamente elaborada – influencia a maneira como os membros da tribo de 

6

9

Sim

Não

Comentado [UdW14]: Faltou mais reflexões do autor para 
fechar o capítulo; sintetizar os resultados provenientes dos 
questionários. Isso foi feito no decorrer deste capítulo, mas faltou 
certo fôlego para seu fechamento. 
Outro ponto: pouca ou nenhuma relação com o referencial 
apresentado sobre tribos urbanas e representações sociais. 
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basquete investigada enxergam e avaliam as aulas de Educação Física que tiveram no 

período escolar, o professor dessa disciplina, bem como a maneira por meio da qual o 

basquete foi ensinado na escola. 

 

Quando percebo que a relação de todos os integrantes da tribo com seus professores era 

boa, mas que, em contrapartida, alguns desses mesmos membros avaliam que a Educação 

Física era trabalhada de maneira não sistematizada, vem em minha mente mais perguntas 

do que respostas – que acabam por indicar a necessidade de novos e mais aprofundados 

estudos acerca das representações sociais de diversos grupos de indivíduos acerca da 

Educação Física escolar e de seu professor – dentre as quais destaco: Qual é o valor 

atribuído pelos membros da tribo urbana investigada para a Educação Física escolar 

enquanto disciplina? Se um professor de matemática ou língua portuguesa conduzisse 

uma aula “livre” na qual cada um pudesse fazer o que quisesse (sem sistematização das 

aulas), ele seria avaliado da mesma maneira que o professor de Educação Física “gente 

boa”? Diante da aparentemente nunca superada crise de legitimidade que a Educação 

Física escolar parece enfrentar como a ação dos professores de Educação Física “gente 

boa” pode influenciar na manutenção ou na transformação das representações sociais 

acerca da Educação Física escolar e de seu professor? No que se refere a tribo urbana 

propriamente dita, o que realmente se busca ao adentrar nesta atmosfera social própria? 

Ritos de amizade, busca da saúde e boa forma, ou mesmo a adrenalina da disputa? Todos 

esses aspectos aparecem nas observações de campo e nas respostas dos questionários, 

mas sempre de forma alternada, gerando duvidasdúvidas e incertezas sobre o real sentido 

da formação da tribo, ou busca por ela, ou mesmo uma talvez pluralidade de sentidos 

buscados, que levam a um maior aprofundamento da pesquisa em “tribos” urbanas. 

 

Sobre o basquete ao longo do tempo de pesquisa o vejo hoje (cabe cuidado com minha 

visão pessoal) como um esporte que detém forte impulso da midiático, através de 

patrocínios das grandes marcas, programas de TV, ligas esportivas, grandes atletas, um 

mercado que move muito dinheiro em todo mundo, seja através de calçados, produtos 

oficiais e moda. Tal afirmação traz consequências no modo de vida de quem pratica 

basquete como “hobby” costumeiro, seja vocabulário, vestuário, hábitos cotidianos, ou 

mesmo formação humana por detrás da prática cotidiana em uma “tribo urbana”. 
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Perceber o quanto a mídia leva as pessoas a serem atletas amadores, ou mesmo apenas 

meros adeptos da moda basquete de se vestir; “[...] um dos pontos que pode ser observado 

na constituição dos grupos é o uso da moda/indumentária talvez seja um dos elementos 

de maior visibilidade na atualidade” (PIRES, 2009, p.72). A identificação com o vestuário 

do outro é uma clara forma de comunicação, e por que não dizer fator de interação entre 

indivíduos que em muitos casos não são próximos no privado, mas se identificam 

socialmente na mesma forma de vestir seu corpo diante da sociedade, e do próximo. 

 

No basquete roupas largas de jogadores famosos criam uma mínima empatia com o 

“jogo”, mesmo em maior ou menor escala, se vestir com roupas de basquete gera uma 

certa aproximação com o entendimento ou prática sobre o esporte. 

 

Nós quase não nos damos conta de como ‘ser esportivo’ nos é socialmente 

solicitado. Ser esportivo, principalmente para determinados grupos sociais, é 

parte fundamental do comportamento cotidiano, fenômeno muito perceptivo 

no âmbito do vestuário (BRACHT, 2011, p. 121). 
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