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Resumo 

Este artigo tem o objetivo de aproximar os conceitos de globalização, interculturalidade e 
hegemonia a partir das representações identitárias midiáticas sobre futebol. Através da revisão 

de autores como Boaventura Souza Santos (2009), Marcos Guterman (2014) e Raymond 
Williams (1979), procuramos problematizar o futebol como um espaço para o diálogo 
intercultural sobre representação. Torna-se visível a importância de representações contra- 

hegemônicas sobre o futebol, que diversifiquem as narrativas midiáticas, desafiando a 
descoberta       da       unidade       na       multiplicidade       a       partir       deste       esporte. 
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Introdução 

Partimos do pressuposto de que, com a diluição do poder do Estado e da nação, o das 

leis do Estado e das demarcações territoriais da nação. No futebol, a condição de torcedor faz 

do espectador um sujeito ativo, um agente cultural, dando vazão às suas necessidades afetivas 

e identitárias, conservando vivos tesouros do passado e pressentimentos futuros (memória 

coletiva). O povo vence com o time que o empurra para frente com sua torcida, com sua 

garra, com sua paixão. Nessa relação recíproca, os torcedores percebem sua influência no 

desempenho dos jogadores, fazendo com que o próprio time absorva a identidade de sua 

torcida. 

Diante da importância do futebol para a afirmação do sentimento de brasilidade, esse 

artigo se propõe a aproximar os conceitos de globalização, interculturalidade e hegemonia a 

partir  das  representações  identitárias  midiáticas  sobre  o  futebol.  Como  forma  de  nos 
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aproximarmos do objeto, empreendemos uma pesquisa exploratória com base em pesquisas 

bibliográficas e dados empíricos. Assim, procuramos problematizar o esporte como um campo 

para  o  diálogo  intercultural  sobre  representação,  em  que  diferentes  culturas  entram  em 

contato, possibilitando a abertura para o Outro e a construção do respeito mútuo entre as 

diferenças. A partir do papel central da mídia para a produção e reprodução de representações 

identitárias, buscamos analisar de que forma a mídia constrói discursos hegemônicos sobre o 

esporte, contribuindo para a disseminação de valores, estereótipos e preconceitos. 

 
 

O futebol e os desdobramentos políticos e econômicos do Brasil 
 

O futebol é uma construção histórica, constituído como parte indissociável dos fatos 

da vida política e econômica do Brasil. Primeiramente, o esporte aparece como atividade de 

elite, importado e jogado por estrangeiros aristocráticos que exploraram as oportunidades 

abertas pelo desenvolvimento do país no final do século XIX. Os jogadores eram, na sua 

maioria, técnicos industriais e engenheiros ingleses, que aqui chegaram atraídos pela riqueza 

gerada pelo ciclo de café. Até 1930, se um jogador se machucasse, o defensor só pedia 

desculpas  sinceras  se  fosse  em  inglês,  o  que  demonstra  a  influência  desses  imigrantes 

ingleses, responsáveis pela introdução de hábitos e costumes estrangeiros, no meio dos quais 

estava o futebol (GUTERMAN, 2014). 

Os pobres espiavam por cima do muro. Mesmo os que conseguiam pagar o preço da 

geral, sentiam-se intrusos no espetáculo: os craques nunca se dirigiam a eles ao saudar a 

torcida, mas  à seleta assistência da  arquibancada,  formada de moças  e rapazes  de  “boa 

família”  (SANTOS,  1981).  Neste  período  inicial,  apenas  brancos  das  classes  superiores 

tinham  acesso  ao  futebol  como  jogadores.  A  presença  do  negro  no  esporte  foi  tema 

controverso até os anos de 1970, conforme destaca Guterman (2014). No Rio de Janeiro, por 

exemplo, em que a mistura étnica ameaçava de forma mais acentuada a hegemonia branca dos 

clubes, a liga de futebol proibiu jogadores negros nos times. 

Negros e operários só tinham vez nos campos de várzea ou quando passaram a ser 

decisivos para que os times de brancos ricos ganhassem títulos. Eram considerados moleques 

e  malandros,  e  não  trabalhadores,  porque  a  prática  do  esporte  exigia  tempo  disponível. 

Naquela época, só rendia favores: não rendia dinheiro. Os jogadores não podiam ser negros 

naturalmente nem procurados pela polícia. Mulatos serviam, desde que comprovassem 

desempenho excepcional  com  a bola. Tinham  de jogar à europeia, repetindo  as  jogadas 

ensinadas pelos folhetos ingleses (SANTOS, 1981).
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Os muros erguidos em torno do futebol não resistiram à formação das metrópoles 

brasileiras. Foram demolidos pela massa de trabalhadores que encontrou nesse esporte a 

essência democrática que lhe era negada em todas as outras áreas. A profissionalização do 

futebol foi uma consequência desse processo – as competições passaram a atrair grande 

público, e os melhores jogadores passaram a ser disputados e remunerados por clubes 

interessados em vencer. 

O futebol começou, assim, a ser visto como uma forma de controle social relevante, 

pois permitia o prazer do contato físico, tão indesejado nas cidades, numa forma de confronto 

sem que houvesse vítimas reais e dentro de regras comuns a todos (GUTERMAN, 2014). 

Oferecia a oportunidade de canalizar a violência para o campo controlado de um esporte 

popular. O esporte de massa se tornou referência do conflito controlado diante da confusão de 

referenciais trazidos pela modernidade. É no campo de jogo que os indivíduos descarregam 

suas tensões sem que isso implique crime ou violência real. Nesse aspecto, a popularização do 

futebol,  embora  rejeitada  pelos  praticantes  da  aristocracia,  foi  visto  na  época  como 

apaziguador social, em meio aos primeiros movimentos de organização operária. 

O futebol logo foi visto como um elemento de controle dos operários pelas próprias 

empresas. Antunes (2004) afirma que muitas empresas, como a Votorantim, criaram seus 

clubes. Formou-se um movimento em que as fábricas apoiavam clubes de futebol amador, 

composto pelos próprios funcionários, com financiamento das empresas. Elas patrocinavam 

esses clubes e, em troca, mantinham seu controle financeiro e administrativo. Dessa forma, os 

empresários conseguiam promover uma identificação clube-empresa, suscitando a crença de 

que os jogadores, trabalhadores e patrões faziam parte de uma grande família (COSTA, 

1997). 
 

Até então, a crescente massa trabalhadora era disforme e impotente. Para a elite, a 

questão operária era questão de polícia e não de política. A entrada dos operários no futebol 

acentua também uma mudança de perfil do esporte que já vinha sendo operada, pelo menos, 

desde 1905: o amadorismo, que serviu para deixar de fora do futebol quem não fosse da 

aristocracia, estava virando uma intenção apenas de fachada. Vários jogadores já atuavam sob 

contrato em São Paulo e vários operários eram convidados a jogar por diversos clubes em 

troca de dinheiro, porque o espírito esportivo dos primeiros anos já cedia lugar à obsessão 

pela vitória e por títulos (GUTERMAN, 2014). 

A ruptura do futebol, de esporte da elite para esporte da massa, de esporte amador para 

esporte profissional, se daria concretamente na década seguinte, nos anos 1920, quando a 

Primeira República já dava sinais de desgaste em razão de seu desprezo por tudo o que
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cheirasse a povo. Surgiam as condições que fariam do futebol o mecanismo pelo qual o Brasil 

romperia os limites rígidos de sua hierarquia social, ainda que momentaneamente. 

Quando se tornou global, o futebol passou rapidamente a ser o campo das disputas por 

hegemonia planetária. Ter o “melhor futebol do mundo” virou uma obsessão brasileira, 

perseguida como um projeto de afirmação nacional. A realização da Copa de 1950 no Brasil 

traduziu esse sonho, mas a força da ideia ficaria mais clara na Copa de 1970, quando a 

Ditadura Militar exploraria cada vitória brasileira para mostrar a suposta força inerente à 

brasilidade, reforçando a ideia de que o país estava em boas mãos e rumava no caminho do 

crescimento econômico. 

Mais tarde, em meio a crises econômicas, o futebol brasileiro se transformou em 

exportador de craques no final dos anos 1980 – a chamada “década perdida”. O fenômeno 

coincidiu com a desnacionalização do futebol por meio da formação de times europeus a 

partir da contratação de atletas de várias partes do mundo. Segundo Guterman (2014), a 

globalização  entrou  em  campo  e exigiu  como premissa a descaracterização do elemento 

nacional. A seleção brasileira se transformaria, a partir dos anos 1990, em seleção estrangeira. 

Em 1994, o Brasil conquistou o tetracampeonato nos Estados Unidos, mostrando um 

futebol muito semelhante ao praticado na Europa – afinal, nossos melhores jogadores atuavam 

lá. A diferença foi Romário, que ainda guardava alguma semelhança com o estilo brasileiro de 

jogar futebol pela sua capacidade de invenção. A vitória brasileira na Copa de 2002, com a 

conquista do pentacampeonato, mostrou que, mesmo com toda a padronização das táticas e 

técnicas  e  a  pulverização  das  fronteiras  culturais,  restava  algo  que  ainda  fazia  o  Brasil 

“superior entre os iguais”. O triunfo no Mundial disputado na Coreia e no Japão, simbolizado 

por um Cafu orgulhoso de sua origem social miserável, coincidiu com um momento de 

transformação do país, em que a afirmação nacional somou-se à maturidade da democracia 

brasileira e à promessa do resgate de séculos de dívida social (GUTERMAN, 2014). Em 

2014, o Brasil voltou a sediar o Mundial pela segunda vez. A Seleção Brasileira era composta 

por jogadores que, em sua maioria, atuavam em times estrangeiros, atraídos pelo valor dos 

salários muito acima da média nacional, o que colaborou para a falta de identificação com a 

torcida e de entrosamento dentro de campo. Com uma derrota por 7 a 1 para a Alemanha na 

semifinal, o Brasil ficou com a quarta colocação. O resultado deixou atônitos os jogadores, 

que se sentiam perdidos dentro de campo, e os torcedores, que esperavam que os gastos com 

dinheiro público nas obras da Copa fossem, em parte, justificados com a conquista de mais 

um título.
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Futebol, globalização e interculturalidade 
 

O futebol é um esporte moderno, nascido com a expansão das cidades, a partir da 

Revolução Industrial, quando ocorreram significativas ondas migratórias. Nas metrópoles, 

ninguém tinha raiz ou tradição. Os recém-chegados buscavam laços afetivos, emocionais, de 

identidade coletiva que substituíssem os antigos laços de parentesco.  Segundo Guterman 

(2014), passadas as primeiras décadas, essa carência afetiva fez com que a classe dominante 

usasse o futebol para afagar essa dívida afetiva, em contrapartida ao abismo social criado pelo 

modelo econômico. 

Da Matta (1982) argumenta que, embora o futebol seja uma atividade moderna, um 

espetáculo pago, produzido pela indústria cultural, ele, não obstante, também orquestra 

componentes civis básicos, identidades sociais, valores culturais e gostos individuais. No 

fundo, o futebol prova que é possível reunir valores culturais locais com uma lógica moderna 

e particularista. 

Não  há dúvida de que  o  futebol  revela muitas  características  brasileiras,  como  a 

tendência à carnavalização, com a troca de papéis e da hierarquia (onde, predominantemente, 

negros e mulatos são heróis). Contribui também para a ideia de coletividade exclusiva, onde, 

de  um  lado,  se  tem  um  sentido  coletivo  (o  time)  e,  de  outro,  indivíduos  com  normas 

universais (as regras do futebol). Contudo, o futebol não é só revelação, é também 

dramatização. O povo brasileiro se vê no futebol, coloca-se no papel de jogador e aprende 

nesse papel. Aprende lições de democracia, de igualdade, de respeito às regras (COSTA, 

1997).   No entanto, essa posição de torcedor-cidadão só aparece quando ele é convidado a 

participar, de forma democrática e colaborativa. O próprio preço dos ingressos pode ser um 

fator limitante para o acesso das camadas populares aos estádios, tornando o esporte um 

privilégio da elite, como aconteceu na Copa do Mundo de 2014. 

O estímulo à consolidação de laços afetivos acabou tornando o futebol um dos 

principais veículos da manifestação popular do afeto e da paixão. O povo brasileiro também 

mostrou que foi capaz de incorporar, a um esporte importado, características de seu perfil 

cultural, dando-lhe dinamismo, em uma demonstração de sua capacidade de assimilação e 

transformação cultural. Alain Touraine, em artigo publicado no jornal Folha de São Paulo em 

1998, intitulado “Esporte cria relações de proximidade”, afirma que, na sociedade capitalista 

contemporânea,   que   acelera   a   produção   de   um   sistema,   gerando   isolamento   e 

desenraizamento, o futebol produz relações de proximidade e identificação entre as pessoas 

que, em muitos casos, encontram-se espalhadas pelo mundo.
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A globalização no futebol não diz respeito apenas à padronização de técnicas e táticas. 

Refere-se também a seleções cada vez mais estrangeiras em seu próprio país, composto por 

jogadores que atuam em outras partes do mundo, tornando tênues as identificações nacionais. 

Com seleções cada vez mais globalizadas, o jeito de jogar se diversifica, abre-se para novas 

possibilidades e raciocínios. A própria regulação do esporte é feita através da Federação 

Internacional de Futebol (FIFA), fundada em 1904, com sede em Zurique, na Suíça. Com 

base em seu estatuto, a FIFA se coloca acima de legislações nacionais, determinando, durante 

a Copa do Mundo, as leis que serão seguidas pelo país-sede, como a imposição da venda de 

bebidas  alcóolicas  nos  estádios  brasileiros  durante  a  Copa  do  Mundo  de  2014,  que  era 

proibida desde 2008 na maioria dos estados da federação. 

Boaventura Souza Santos (2009) acredita que o termo globalização se refere à 

globalização bem-sucedida de determinado localismo. Dessa forma, os países centrais 

especializam-se em localismos globalizados, enquanto aos países periféricos cabe escolher 

entre os globalismos localizados. No futebol, o Brasil sofreu a influência, nos primórdios, do 

estilo europeu no esporte, mais técnico e coletivo. No entanto, o jeito brasileiro de jogar 

futebol mostra que existe um espaço de resistência à globalização a partir de uma apropriação 

local e contra-hegemônica: os talentos individuais, os dribles, o gingado – estilo que 

diferenciava e singularizava o esporte praticado em solo brasileiro. 

A inspiração para o orgulho patriótico era o óbvio contraste entre a colorida seleção 

brasileira, com seus improvisos e sua malícia incipiente, e os alvos europeus, com sua técnica 

mecânica (GUTERMAN, 2014). O futebol se tornava um elemento de propaganda nacional 

no estrangeiro, tornando o nome do Brasil conhecido entre os milhões que acompanhavam os 

jogos. O Brasil começava a se enxergar como singular a partir do futebol. Para o sociólogo 

Gilberto Freyre (1999), o futebol brasileiro era a expressão das vantagens da democracia 

racial. O futebol brasileiro permite o improviso, a diversidade, a espontaneidade individual, 

enquanto que o futebol europeu é uma expressão do método científico, em que a ação pessoal 

resulta mecanizada e subordinada ao todo. 

O futebol abre um terreno para o diálogo intercultural através da organização de uma 

constelação de times locais/nacionais, mutuamente inteligíveis, a partir das regras universais 

do  esporte.  Para  Santos  (2009),  o  reconhecimento  de  incompletudes  mútuas  é  condição 

imprescindível de um diálogo intercultural, pois exige um trabalho de escuta e de colaboração 

recíprocas. Assim, as seleções periféricas não estão subordinadas às seleções dos países 

desenvolvidos, possibilitando à abertura a novas técnicas, estilos, concepções de jogo. É 

percebendo-se através da igualdade e da diferença, a partir do reconhecimento do outro, que



Intercom – Sociedade Brasileira de Estudos Interdisciplinares da Comunicação 
XXXIX Congresso Brasileiro de Ciências da Comunicação – São Paulo - SP – 05 a  09/09/2016 

 

 

as culturas podem se abrir e se complementar, lutando pelo direito de serem iguais quando a 

diferença inferiorizar e de serem diferentes quando a igualdade descaracterizar (SANTOS, 

2009, p. 18). 
 

No caso brasileiro, existem muitos times de primeira, segunda e terceira divisão, cada 

qual com suas especificidades, muito relacionadas com seu local, seu povo, sua torcida, seu 

estado, exibindo, assim, inúmeras diferenças entre si. Essas diferenças são fundamentais para 

que essa diversidade de times e suas características não desapareçam e não sejam 

descaracterizadas. Por outro lado, também somos iguais quando pensamos na Seleção 

Brasileira, que supostamente busca os melhores jogadores para representar a nação. Dessa 

forma, a igualdade existe no sentido que respeitamos as mesmas regras durante a Copa do 

Mundo, o que permite que, apesar das inúmeras diferenças entre os países, todas as seleções 

tenham os mesmos direitos e deveres dentro de campo. 

Touraine (2006) pondera que a comunicação intercultural não é apenas um esforço de 

compreensão mútua: é um conhecimento que procura situar o outro e a si mesmo dentro de 

unidades históricas e dentro de relações de poder. A comunicação intercultural é o diálogo 

entre indivíduos e coletividades que dispõem dos mesmos princípios e de experiências 

históricas diferentes para se situarem uns em relação aos outros. Ao mesmo tempo em que 

não pode haver comunicação sem uma língua comum, tampouco é possível sem reconhecer as 

diferenças existentes entre os atores reais. 

Meneses (1993) coloca que a completude não está nem em “nós” e nem no “eles”, mas 

no   encontro.   É   na   pluralidade   quantitativa   que   o   múltiplo   se   constitui   de   seres 

qualitativamente diversos. O Outro é, na verdade, condição de vida do Eu: é no contraste com 

outras  identidades,  que  eu  reconheço  as  características  da  brasilidade,  por  exemplo.  A 

diferença enriquece a restauração da unidade, permitindo vislumbrar a imanência da unidade 

na multiplicidade. 

 
 

Representações hegemônicas do futebol na mídia 
 

A mídia, especialmente a televisiva, é uma das instâncias responsáveis por construir 

uma imagem da realidade a milhões de brasileiros,  contribuindo para um sentimento de 

brasilidade. O meio televisivo narra modos de existência através de sons e imagens que têm 

uma participação significativa na vida das pessoas, uma vez que pautam, orientam, interpelam 

o cotidiano dos telespectadores, participando da produção e transmissão de valores 

hegemônicos na sociedade.



Intercom – Sociedade Brasileira de Estudos Interdisciplinares da Comunicação 
XXXIX Congresso Brasileiro de Ciências da Comunicação – São Paulo - SP – 05 a  09/09/2016 

 

 

Segundo Coutinho (2012), hegemonia pode ser definida como a capacidade de um 

grupo social determinar o sentido da realidade, exercer sua liderança intelectual e moral sobre 

o conjunto da sociedade. Neste sentido, podemos relacionar a definição de hegemonia de 

Williams  (1979),  como  um  processo  social  com  distribuições  específicas  de  poder  e 

influência. Assim, “é todo um conjunto de práticas e expectativas sobre a totalidade da vida: 

nossos sentidos e distribuição de energia, nossa percepção de nós mesmos e do mundo” 

(WILLIAMS, 1979, p. 113). A hegemonia constitui um senso de realidade absoluta para a 

maioria das pessoas, uma cultura de domínio e subordinação experimentados, na vida 

cotidiana, por determinadas classes. 

A luta pela hegemonia - pela organização da cultura - é, nesse sentido, uma luta pela 

articulação de valores e significações que concorrem para a direção político-ideológica dos 

indivíduos. Essa batalha de ideias, no entanto, não pode deixar de ser pensada, dialeticamente, 

como uma luta pela sistematização de formas culturais, isto é, de linguagens que expressam 

tais representações e conteúdos. Gramsci (apud WILLIAMS, 1979) enfatiza a possibilidade 

de criação de uma hegemonia alternativa, pela conexão entre diferentes formas de luta. Por 

ser um processo, com pressões e limites mutáveis, a hegemonia não existe apenas 

passivamente como dominação. Para Williams (1979), ela tem de ser renovada, recriada e 

defendida continuamente, justamente por estar constantemente sendo desafiada por pressões 

externas. Portanto, a realidade é que a hegemonia, apesar de dominante, nunca será exclusiva. 

As narrativas jornalísticas atuam na construção simbólica das identidades, pois estas 

precisam ser representadas para serem reconhecidas. Certos elementos são constantemente 

reiterados nos meios de comunicação para retratar a identidade brasileira, constituindo-se em 

um quadro de referência comum compartilhado pelos sujeitos do grupo. Um desses elementos 

é a superação, ideia que repetidamente aparece para representar as histórias de vida dos 

jogadores de futebol na televisão. Frequentemente, o conceito de superação vem associado às 

tragédias familiares, ao contexto socioeconômico, à dificuldade de adaptação longe da família 

e dos amigos. 

As representações televisivas são produzidas e consumidas a partir de diferentes 

instâncias e estão submetidas a processos de regulação social, implícitos ou explícitos. As 

construções da realidade percebidas pela tela da TV não são neutras, mas representativas de 

um determinado ponto de vista veiculado por grandes conglomerados político-econômicos. 

Assim, a televisão está ligada à construção de valores, à cristalização de preconceitos, à 

formação do senso comum, à constituição de identidades sociais e à produção de 

subjetividades.
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Mota (2010) afirma que o imaginário de nação é construído discursivamente pela 

televisão, mobilizando valores capazes de unificar a população. Essa construção é baseada em 

um discurso hegemônico sobre o país e seu destino, que atenua as diferenças e seleciona as 

características compreendidas como brasileiras. Tal discurso alimenta a sensação de 

pertencimento a um grupo a partir do reconhecimento de uma identidade comum. Para a 

autora, o meio televisivo participa da construção da consciência cultural de uma sociedade. 

 

 
Afirmar  a identidade significa  marcar  fronteiras,  deixar fora  os que  são 
diferentes. Criar inclusões e exclusões. [...] A identidade nacional precisa 
apagar as diferenças culturais existentes no país, buscar a união, buscar a 
representação acima das representações. Numa palavra, constrói-se por meio 
de uma meta-narrativa. (MOTA, 2010, p. 164) 

 

 
A mídia constrói suas representações por meio da linguagem, que mais do que reflete, 

cria a realidade. Sodré (2003) afirma que a mídia se vale fortemente da ideologia globalista, 

constituindo-se como um exemplo de técnica política de linguagem. Nesse sentido, a 

globalização se associa à planetarização, que significa o nivelamento ou aplastamento das 

diferenças. Tais tecnologias integradoras apoiam e coincidem em termos econômicos com a 

aceleração do capital, propagando a ideologia do pensamento único, que lhes atribui poderes 

universais de uniformização. 

Essas significações só adquirem sentido graças aos sistemas classificatórios presentes 

no contexto cultural, que atuam simbolicamente na ordenação da vida social e no 

partilhamento de interpretações. É preciso pontuar, no entanto, que a construção da identidade 

é tanto simbólica quanto social, uma vez que a luta para afirmar uma identidade tem causas e 

consequências reais. Todas as práticas de significação envolvem relações de poder, incluindo 

o poder de definir quem é incluído e quem é excluído. Existe uma desigualdade simbólica 

entre os grupos sociais quanto ao poder de legitimar a representação de sua identidade, o que 

faz com que muitas diferenças sejam apagadas ou marcadas a ponto de fixar uma fronteira 

que separa o “nós” do “eles”, agravando disparidades sociais e  fomentando diferentes formas 

de preconceito. 

Uma partida de futebol cumpre um papel importante na formação de uma consciência 

nacional. Para Gastaldo (2003), essa identidade comum, que ultrapassa os limites familiares e 

alcança o espaço público, fornece as bases de um padrão de sociabilidade específica: trata-se 

de um código de integração a um determinado sistema social. Nesse sentido, os espetáculos 

esportivos têm se revelado lugares propícios à constituição de identidades coletivas, uma vez 

que permitem a conformação de diferentes arranjos e experiências de integração social.
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Para Da Matta (1982), o futebol é compreendido como um drama da vida social, onde 

se colocam em cena questões estruturais e hierárquicas da sociedade brasileira, assim como 

em outros momentos igualmente ritualizados, como o carnaval e as religiões afro-brasileiras. 

Estes três elementos têm sido objeto de apropriações ideológicas diversas, no sentido de 

compor uma identidade nacional, na qual o futebol desempenha um importante papel, como 

princípio aglutinador do povo brasileiro na sua constituição como nação. 

O interesse pelo esporte é catalisado em uma dimensão nacional quando entra em 

campo  a  Seleção  Brasileira.  Em  torno  deste  time,  realiza-se  uma  espécie  de  imaginário 

comum de nação, por meio da superação das diferenças entre os diversos clubes de futebol em 

prol de um bem comum: o desempenho do Brasil perante outros países. Boa parte da 

legitimação desta apropriação simbólica provém do jornalismo esportivo, que constrói suas 

narrativas selecionando e reforçando os valores que perpetuam a ideia de Brasil como país do 

futebol. Em uma Copa do Mundo, os participantes não são meros times de futebol, mas 

seleções nacionais, que encarnam simbolicamente cada nação participante do evento 

(GASTALDO, 2003). 

Da Matta (1982) indica que é fundamental que se visualize o futebol para além do seu 

caráter funcional, pois só desta maneira torna-se possível compreender a função política e 

social deste esporte, que acaba trazendo à tona várias tensões sociais. Mais do que um esporte, 

o futebol também é um negócio. Os jogadores de futebol são vendidos e comprados como se 

fossem mercadorias, negociados entre os clubes a preços exorbitantes. Na maioria das vezes, 

não são donos de seu destino: são obrigados a mudar de país para jogar em times estrangeiros, 

tendo que encarar uma realidade completamente diferente longe da família e dos amigos. 

O mercado da bola movimenta milhões de reais no mundo todo, extrapolando os 

limites do estádio. Além do preço do ingresso da partida, que limita o acesso de certas 

camadas sociais aos jogos, há uma série de produtos que mobilizam a paixão do torcedor: 

camisetas, bonés, chuteiras, objetos que denotam pertencimento a partir do consumo.   Há 

ainda a venda dos direitos de veiculação dos jogos na televisão, bem como os patrocinadores 

dos times de futebol, que pagam para terem suas marcas estampadas na camisa dos jogadores. 

Os  jogadores  de  futebol  são  representados,  em  especial  na  tevê,  através  da 

característica do ídolo-herói, que transforma o universo do futebol em um terreno 

extremamente fértil para a produção de mitos e ritos relevantes para a comunidade. Dotados 

de talento e carisma, o que os singulariza e os diferencia dos demais, estes heróis são 

paradigmas dos anseios sociais e, através de suas trajetórias de vida, podemos perceber alguns 

traços que são frequentemente recorrentes e enfatizados (HELAL, 1998). Tais construções,
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reiteradas pelos meios de comunicação, fazem com que milhões de jovens brasileiros, em sua 

maioria das periferias do país, sonhem em se tornar jogadores de futebol, atraídos pelos 

salários muito acima da média nacional, pelo reconhecimento público e pela possibilidade de 

ascenderem socialmente através do esporte. 

No entanto, nem todos têm a oportunidade de jogar em grandes clubes: moram em 

cidades do interior, não têm dinheiro para transporte e hospedagem, não aguentam a pressão e 

a saudade da família. Por trás das histórias de sucesso e consagração, existe uma vida de 

sofrimento e privações,  que raramente aparece nas representações  midiáticas sobre esses 

jogadores.  Para Chauí (2006), a indústria cultural cria a ilusão de que todos têm acesso aos 

mesmos bens culturais, escolhendo livremente o que desejam. Assim, os meios de 

comunicação reforçam o senso comum, naturalizando a hierarquia social e a pobreza, 

dispersando a atenção e infantilizando a audiência. 

Para Da Matta (1982), enquanto uma atividade da sociedade, o futebol é a própria 

sociedade, sendo expressa através de seus  atores, regras, objetos, ideologias. Através do 

futebol, pode-se realizar uma dramatização, em que uma entidade abstrata como um país, 

torna-se algo visível e concreto sob a forma de uma equipe que sofre, vibra e vence os seus 

adversários. Representando uma massa popular que normalmente não tem voz e quando fala 

necessita respeitar uma ordem hierárquica, o futebol permite uma horizontalização do poder, 

através da reificação esportiva. 

 
 
Considerações Finais 

A proposta deste artigo foi de problematizar os conceitos de globalização, 

interculturalidade e hegemonia a partir das representações midiáticas sobre futebol. Através 

da revisão de autores como Boaventura Souza Santos (2009), Alain Touraine (2006) e 

Raymond Williams (1979), procuramos analisar o futebol como um espaço de diálogo 

intercultural sobre representação. Primeiramente, buscamos apresentar as relações entre o 

futebol e o percurso político e econômico do Brasil, evidenciando seu papel na construção de 

uma identidade nacional. 

No segundo tópico, abordamos o futebol inserido no contexto da globalização, 

mostrando as possibilidades de uma abertura para a interculturalidade. O futebol é capaz de 

colocar  culturas  diversas  em  contato,  mostrando  que  a  diversidade  enriquece  o  jogo  ao 

permitir trocas e ao aprender com as diferenças. Reconhecendo o Outro, é possível reconhecer 

a si mesmo, já que é através dos limites do diferente que formamos uma identidade. Em 

campo, aparentemente, as desigualdades sociais, raciais, políticas, econômicas são deixadas
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de lado em nome do esporte, permitindo uma desestabilização momentânea da hierarquia 

social.  O  Brasil,  popularmente conhecido  como  país  do  futebol,  mostrou  para o  mundo 

desenvolvido que a superioridade cultural é ilusória, visto que há zonas de hipertrofia e atrofia 

em todas as culturas, o que deixa claro que é no diálogo, no respeito mútuo que acontece o 

enriquecimento cultural, potencializador de um mundo mais justo e solidário. 

No último tópico do texto, procedemos a uma análise mais ampla e generalizante 

sobre as representações hegemônicas da mídia sobre futebol. Os meios de comunicação, 

especialmente a televisão, constroem um sentido de realidade baseado em uma visão 

hegemônica do mundo, que é sustentada por valores neoliberais, disseminados em alta 

velocidade pelas redes da globalização. Dessa forma, a mídia reitera certos valores na 

construção das narrativas sobre futebol, que servem para manter uma dada aparência aos 

fatos, que se coloca como natural, como uma verdade absoluta. Essas construções repetidas 

servem para o reforço de estereótipos e para a cristalização de preconceitos, que extirpam a 

possibilidade de construção de um senso comum crítico, que dê vazão a diferentes vozes e 

perspectivas. Os aspectos silenciados pela mídia tornam-se invisíveis na arena pública, 

colocando   na  marginalidade  aspectos   problemáticos   do   esporte,   como   a  exploração 

econômica, a corrupção, a miserabilidade, o fracasso. 

Assim, buscamos evidenciar as possibilidades do futebol para o fomento do debate 

intercultural, mas ao mesmo tempo alertamos para as representações veiculadas pelos meios 

de comunicação, que reificam o esporte, naturalizam construções históricas e coisificam os 

sujeitos. É preciso trazer à tona as tensões políticas, econômicas e sociais que atravessam o 

futebol no Brasil, incentivando a construção de narrativas contra-hegemônicas, que mostrem 

outras perspectivas e provoquem uma expansão crítica sobre esse esporte fundamental para a 

formação da própria ideia de brasilidade. 
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