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Em uma sociedade racista, não basta não ser racista.
É preciso ser antirracista.
(Angela Davis)

RESUMO
O estudo tem por objetivo analisar como os clubes Grêmio Football Porto Alegrense
e Sport Club Internacional se posicionam em relação ao racismo em suas
campanhas institucionais. Para isso, primeiro, realiza-se pesquisa bibliográfica sobre
comunicação organizacional, cultura organizacional e posicionamento para, na
sequência, discorrer sobre a comunicação organizacional de clubes de futebol e as
propagandas institucionais, de cunho social que desenvolvem. Também se realiza
fundamentação teórica sobre racismo e suas variáveis, destacando formas de como
se inocula na sociedade e nas organizações, e avança-se para identificar como ele
se estrutura no futebol brasileiro. Por fim, com base em pesquisa documental,
analisam-se os dados empíricos (ações, eventos e campanhas antirracismo com a
participação dos referidos clubes) e evidencia-se que as ações ainda são esparsas e
sem articulação, o que parece se traduzir em pouca efetividade. Percebe-se que
ainda há longo trabalho a ser realizado, e que exige comunicação estratégica.
Palavras-chave: Comunicação Organizacional. Racismo.
Campanhas antirracismo. Futebol. Grêmio. Internacional.

Posicionamento.

ABSTRACT
The study aims to analyze how the clubs Grêmio Football Porto Alegrense and Sport
Club Internacional position themselves regarding racism in their institutional
campaigns. It builds on the contextualization of Organizational Communication,
Organizational Cultures and Positioning to develop and tap into Club Communication
and the institutional advertising they develop. It then also contextualizes racism and
its variables, how it is inoculated in society and organizations, and moves forward to
identify how it is structured in brazilian football. We also talk about the origins of
Grêmio and Internacional, so we can have a complete and contextual reading about
how clubs work the theme. From the contextualization, in a third moment, the
collected data is evaluated and it is clear that the campaigns are still inefficient in the
overall results. There is still a long work to be done that will need to be based on
strategic communication.
Keywords: Organizational Communication. Positioning. Racism. Gre-Nal. Soccer.
Grêmio. Internacional.
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1 INTRODUÇÃO

Desde a chegada do homem branco, a colonização do Brasil foi estruturada
pela escravidão de nativos africanos. Portanto, na sociedade brasileira o racismo é
medular, está entranhado nos níveis mais profundos de sua conformação.
Atualmente se discute sobre o racismo em diversas áreas, e mesmo que de maneira
inicial, vivenciamos um período de maior acesso à informação e grande
possibilidade de diálogo. O Brasil passou por inúmeros processos históricos
documentados até hoje, e o futebol faz parte, inegavelmente, de boa parte desses
processos. Portanto, neste trabalho buscou-se estudar o histórico do racismo e suas
variáveis no Brasil, bem como esse problema se estrutura na sociedade e,
principalmente no futebol. A articulação das temáticas acima referidas com a
comunicação, é realizada por meio de conceitos sobre comunicação organizacional,
cultura organizacional e posicionamento.
O Estado do Rio Grande do Sul lidera o ranking brasileiro com mais casos de
injúria racial registrados (RIO GRANDE DO SUL, 2019). No ano de 2018 foram
1.507 casos de racismo registrados no estado sulista, na sequência vem o estado do
Paraná com 1.239 casos e Santa Catarina com 1.060. Paralelamente a esses dados,
o Rio Grande do Sul também lidera o número de casos de racismo registrados no
futebol (SILVEIRA E CARVALHO, 2018), de 2014 a 2017 foram 86 casos de racismo
no futebol, e destes, 26 casos ocorreram no Estado.
Nessa direção, o estudo se fundamenta com base na comunicação
organizacional e no posicionamento dos dois clubes principais clubes de futebol do
Rio Grande do Sul: Grêmio Football Porto Alegrense e Sport Club Internacional.
Assim será analisado como Grêmio e Internacional trabalham a questão do racismo
em suas campanhas institucionais. Para tornar a leitura mais dinâmica e objetiva,
por vezes, será mencionado o termo Gre-Nal (como no título deste trabalho) para
exemplificar ou ilustrar ações que envolvam os dois clubes, e também
mencionaremos Grêmio e Inter, referenciando-os, de maneira que torne a leitura
mais fluida.
O estudo tem como objetivo geral, analisar como os clubes Grêmio Football
Porto Alegrense e Sport Club Internacional se posicionam em relação ao racismo em
suas campanhas institucionais. Para atingir o objetivo geral, busca-se verificar se há
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algum tipo de mudança na cultura e comportamentos dos públicos de ambos os
clubes, com base nos dados do Observatório da Discriminação Racial no Futebol e
também dar relevo ao tema e auxiliar na construção do pensamento crítico e
reflexivo sobre o racismo no futebol e na sociedade.
Os procedimentos metodológicos utilizados foram pesquisa bibliográfica no
campo de Comunicação Organizacional, Cultura Organizacional e Posicionamento,
com teorias propostas por autores como Pinto (2008), Kunsch (2008; 2009a; 2009b;
2012), Baldissera (2000; 2008; 2009a, 2009b e 2009c), Ries e Trout (1996), Kotler e
Keller (2012) e Tavares (2008). No campo de pesquisa sobre racismo, buscou-se
trazer autores como Ribeiro (2018), Quijano (2000), Paula (2011), Fernandes (2008),
Almeida (2018) e Werneck (2013). Para complementar o estudo com materiais sobre
futebol, buscou-se autores como Rodrigues Filho (2010), Silveira e Carvalho (2014;
2015; 2016; 2017) Manenti (2014) e Santos (2015).
Na coleta de dados e realização da análise foi utilizada a pesquisa
documental. O material empírico analisado são matérias veiculadas pelas
assessorias dos clubes em seus sites oficiais a partir de 2014, que descrevem ações
realizadas por estes com algum tipo de relação com o racismo. A delimitação do
estudo baseia-se em três tipos de comunicações organizacionais: Manifestações,
Eventos e Campanhas. Além disso, a análise é complementada com materiais da
campanha #ChegaDePreconceito, veiculados nas redes sociais oficiais da dupla
Gre-Nal.
A partir de então, o trabalho será estruturado de maneira que o leitor
encontrará

no

capítulo

2

um

estudo

sobre

conceitos

de

Comunicação

Organizacional, Cultura Organizacional e Posicionamento, que posteriormente é
afunilado para questões pertinentes relacionadas à comunicação em clubes de
futebol e propagandas institucionais nestes clubes. Nessa direção, o trabalho
seguirá com o capítulo 3, abordando as questões teóricas que envolvem o histórico
do racismo no Brasil, e como ele se inocula e ramifica nas estruturas de poder da
sociedade (e também no futebol). Para cimentar a pesquisa de maneira mais
completa, essa parte evidenciará as origens de Grêmio e Internacional, e quais os
contextos que auxiliaram na construção de suas identidades enquanto clubes de
futebol. A partir de então, o leitor poderá observar um panorama histórico que servirá
como ponto de associação entre passado e presente para que se entenda as ações
dos clubes.
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Ao final, no capítulo 4 realizaremos a análise crítica geral do material coletado
ao longo da pesquisa. Para que esta se torne completa, optamos por analisar os
sites oficiais da dupla Gre-Nal e, complementarmente, suas redes sociais Facebook,
Twitter e Instagram. Por fim, no capítulo 5 serão apresentadas as considerações
finais sobre a pesquisa até então realizada, além de sugestões de ações para que
todos os clubes possam adotar para aplicarem com seus públicos.
A seguir, no próximo capítulo se discorre sobre Comunicação Organizacional
e Organizações Esportivas.
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2. COMUNICAÇÃO ORGANIZACIONAL E ORGANIZAÇÕES ESPORTIVAS

Neste

capítulo

serão

apresentadas

reflexões,

ideias

e

noções

de

Comunicação Organizacional, Cultura Organizacional e Posicionamento propostas
por autores como Pinto (2008), Kunsch (2008; 2009a; 2009b; 2012), Baldissera
(2000; 2008; 2009a, 2009b e 2009c), Ries e Trout (1996), Kotler e Keller (2012) e
Tavares (2008). De maneira complementar e para fundamentar este estudo, na
sequência, já discorrendo sobre organizações esportivas, serão acionados autores
como Hall (2004), Barbosa e Batista (2014), Castells (1999), Almeida (2008),
Galeano (2004), Murad (1996) e Barthes (2009).
Por fim, discorre-se, de modo sucinto, sobre propaganda institucional, com
base em autores como Pinho (1990), Gracioso (1995), Silva e Baldissera (2015).
Além disso, destacam-se exemplos de campanhas realizadas por clubes de futebol,
brasileiros, para que se possa evidenciar a relevância da realização das campanhas,
sob diversos aspectos, tais como para a geração de valor tanto para as causas
propostas por elas quanto para as organizações futebolísticas.

2.1 Comunicação Organizacional

Inseridas em contexto de heterogeneidade e globalização (econômica,
simbólica, cultural, etc.), as organizações vivem a constante necessidade de
atualização e transformação. As alterações sociais, econômicas, políticas e
tecnológicas, dentre outras coisas, também se exercem para a modificação das
relações entre organizações e sujeitos, particularmente mediante processos de
comunicação organizacional. Cabe observar que a comunicação praticada nas
organizações é indissociável da comunicação em sentido mais amplo, visto que
a organização é um contexto onde se dá o fenômeno comunicativo que
também se manifesta em outros contextos, tão legítimos e tão específicos
quanto o de uma organização ou uma empresa. Naturalmente, os sentidos
se conformam aos contextos e, apenas nessa acepção, seria o caso da
qualificação organizacional (PINTO, 2008 p. 81, grifo nosso).

O autor ressalta que o ambiente organizacional traz consigo inúmeras
especificidades, e que por a comunicação organizacional ser muito pautada pela
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lógica de mercado tende a sofrer muitas simplificações, muitas vezes reduzidas a
ideias de práticas operacionais instituídas nas organizações com fins engessados.
Sabe-se que as simplificações tornam os fluxos de trabalho nas rotinas empresariais
mais fluidos - até porque algum grau de simplificação sempre ocorrerá -, porém isso
se constitui em grave problema quando tais simplificações tomam para si o
protagonismo da comunicação organizacional.
Complementarmente, Pinto (2008) discorre sobre os usos da linguagem e
seus processos de significação envolvendo instâncias da produção de sentido,
defendendo que o sentido é um conceito não-linear, enquanto o significado é uma
reação a uma ação e, portanto, linear. O autor exemplifica a questão da produção de
sentido a partir da perspectiva produzida com o filme O Lanche do Bebê (1895), dos
irmãos Lumière. O significado seria a imagem que a câmera reproduz O significado
seria a imagem que a câmera reproduz (que no filme é estática) e aponta para uma
mesa com um bebê e sua família em um jardim, visando a não produção de focos
secundários propositais. Entretanto, um dos espectadores relata que achou
interessante o movimento das folhas na periferia do quadro, ou seja, o sentido
fragmentou a comunicação pretendida pela câmera. Com um objetivo centralizador,
a câmera acabou gerando um sentido não pretendido e, na visão de Pinto (2008), as
organizações (assim como a câmera), em seus processos comunicacionais, atuam
na busca objetiva e precisa de um significado e acabam por ignorar a multiplicidade
de sentidos que pode ser gerada a partir das suas ações. Assim como Pinto (2008),
Eco (1991) apresenta uma boa metáfora para explicar as noções de significado: “o
significado estaria para o dicionário assim como o sentido para a enciclopédia”
(ECO, 1991 apud PINTO, 2008, p. 82).
Pinto (2008) entende que, também nos contextos das organizações, os
significados podem ser alterados quando interpretados por sujeitos diversos. Dessa
forma, subentende a comunicação como geradora de ruídos, porém, sob seu olhar,
os ruídos são inerentes aos processos de comunicação, participando do fazer
comunicacional, produzindo sentido. O autor destaca ainda que os signos são
entidades imprevisíveis e que nenhum deles fala na totalidade sobre um objeto (seu
referente), bem como ressalta que “a cada interpretação surgem grandes áreas de
opacidade e de condução ao erro. Por sinal, essa opacidade e áreas de opacidade e
de condução ao erro. Por sinal, essa opacidade e intransparência já é algo
constituinte da própria noção de signo” (PINTO, 2002 apud PINTO, 2008, p. 86).

17

Assim, não há qualquer garantia de que as mensagens produzidas (a significação
desejada) sejam igualmente interpretadas pelos públicos.
A este ponto, importa destacar que, conforme Kunsch (2008), a comunicação
é intrínseca às organizações, pois são formadas por indivíduos que se comunicam e
criam redes e associações que reafirmam sua existência. A autora ainda destaca
que os processos comunicacionais se dão a partir de um ponto comum: as relações
humanas.
Quando se fala em comunicação organizacional, temos que primeiramente
pensar na comunicação humana e nas múltiplas perspectivas que permeiam
o ato comunicativo no interior das organizações. Esse é a nosso ver o ponto
de partida quando se analisa essa modalidade comunicacional. Em primeiro
lugar temos que pensar na comunicação entre as pessoas e que os seres
humanos não vivem sem se comunicar (KUNSCH, 2008, p. 169).

Para Kunsch (2009a), a comunicação organizacional deve ser compreendida
de forma abrangente e em perspectiva dos contextos político, econômico e social da
organização,

visto

que

esses

contextos

são

determinantes

para

o

seu

funcionamento. Além disso, cabe observar que Kunsch (2012) compreende a
comunicação organizacional a partir de três dimensões: a dimensão instrumental, a
dimensão estratégica e a dimensão humana. Para a autora, a dimensão instrumental
é caracterizada como funcional e técnica, sendo a mais usual na maior parte das
organizações, e diz respeito a variados instrumentos técnicos de gestão
administrativa e de processos sistematizados para que as organizações viabilizem
suas funcionalidades; em suma, Kunsch (2012) entende que ela auxilia na
transmissão de informações para a melhor gestão dos processos organizacionais.
Contudo, a dimensão instrumental engloba uma visão sistemática e linear da
comunicação, tendendo a ignorar seus contextos e subjetividades.
A

dimensão

estratégica

considera

as

correlações

entre

as

ações

comunicacionais e os resultados obtidos através delas. Suas premissas dizem
respeito aos objetivos principais das ações gerais (KUNSCH, 2012). Nessa
perspectiva, a comunicação “é considerada um fator que agrega valor à organização
e aos negócios. Alinha-se, estrategicamente, por meio do planejamento e da gestão,
aos objetivos globais da organização e aos princípios estabelecidos em relação a
sua missão, sua visão e seus valores” (KUNSCH, 2012, p. 271). Entretanto, a autora
é enfática ao afirmar que deve haver harmonia entre as dimensões para que a
organização não crie peças focadas apenas em resultados. Nesse sentido, afirma
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que o ambiente organizacional é
uma realidade social vivenciada por pessoas que nela convivem [...] estas
necessitam ser consideradas e valorizadas no fazer comunicativo diário,
sem ser sufocadas pelo excesso de comunicação técnica e instrumental,
focada somente nos resultados e nos interesses dos negócios das
empresas (KUNSCH, 2012, p. 272).

Assim, sendo o ambiente organizacional uma construção plural e diversa, a
dimensão humana diz respeito aos sujeitos que nela se inserem. Cada indivíduo
imerso no âmbito organizacional porta crenças, valores, históricos, bagagens e
contextos ímpares acumulados ao longo da vida, aspectos esses que, conforme a
mesma autora, estão contemplados na dimensão humana. Essa dimensão abrange
o público que molda a organização por dentro e evidencia sua natureza humana.
Portanto, as ações organizacionais precisam ser pensadas e articuladas para o bemestar e a harmonia no ambiente profissional.
Segundo Baldissera (2008, p. 169), a comunicação organizacional é o
“processo de construção e disputa de sentidos no âmbito das relações
organizacionais”. O autor entende que a comunicação pode ser estratégica para a
organização, cumprindo, dentre outras, a função de reforçar e preservar a identidade
organizacional.

Para

melhor

contemplar

a

complexidade

da

comunicação

organizacional, Baldissera (2009c) propõe compreendê-la sob três dimensões
articuladas: a da organização comunicada, a da organização comunicante e a da
organização falada. A organização comunicada refere-se aos processos formais,
oficiais e, até, disciplinadores da fala autorizada, muitas vezes direcionados para o
autoelogio. Nessa dimensão, de modo geral, as informações são produzidas,
selecionadas e disseminadas pela organização, dentre outras coisas, com os
propósitos de lograr e/ou manter sua imagem-conceito1, manter e/ou ampliar seus
níveis de legitimidade e capital simbólico, bem como para obter ganhos simbólicos
(como reconhecimento) e/ou materiais.
A dimensão da organização comunicante, mais complexa que a anterior,
compreende todo processo comunicacional que se atualiza quando, de alguma
forma e em algum nível, algum sujeito – que pode ser uma pessoa ou um sujeito
coletivo, como um público – estabelecer relação direta com a organização
(BALDISSERA, 2009c). Portanto, a dimensão da organização comunicante
1

Na perspectiva do autor, imagem-conceito consiste em “um constructo simbólico, complexo e
sintetizante, de caráter judicativo/caracterizante e provisório realizada pela alteridade (recepção)
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contempla não somente a fala autorizada pela organização (organização
comunicada), como também todos os processos que se constroem na informalidade,
inclusive aqueles, por vezes, desconhecidos por ela. Dessa forma, ainda que ela,
muitas vezes, não objetive comunicar, se alguém (pessoa, público) atribuir sentido a
algo dela e assumir isso como comunicação, isso se exercerá como comunicação.
Assim, fica evidente, conforme o autor, que a comunicação pressupõe
processos dialógico-recursivos, uma vez que mesmo sem intenção de comunicar a
atribuição de sentidos realizada pelos públicos em relação com a organização
podem levar, dentre outras coisas, à construção e/ou alterações de sentido da
imagem-conceito de determinada organização. De igual forma, por serem compostas
por sujeitos com suas culturas, e inseridos em ambientes de comunicação informal,
as organizações tendem a ter seu poder flexibilizado, isto porque é possível que a
alteridade seja potencializada nas transações de sentido, exigindo, por exemplo,
investimentos em comunicação formal para neutralizar percepções equivocadas.
Com base no que foi evidenciado por Baldissera (2009c), ainda é possível
pensar em uma terceira dimensão para abranger os processos de comunicação
informal indiretos que se realizam a todo o momento, mas que são pouco entendidos
e discutidos pelas organizações. Tratam-se de processos realizados fora do
ambiente organizacional, mas que dizem respeito à organização. Essa é, segundo o
autor, a dimensão da Organização Falada, e se manifesta, por exemplo
Nos processos que se atualizam entre colegas de trabalho quando,
juntos, participam de um jogo de futebol e discorrem sobre a
organização; nas manifestações sobre ela que assumem lugar nas relações
familiares; nos processos especulativos; e nas conversas sobre a
organização que se realizam entre vizinhos e/ou nos grupos de pais na
reunião da escola (BALDISSERA, 2009, p.119).

Ainda

quando

parecem

irrelevantes,

também

esses

processos

são

comunicação organizacional (mesmo que a organização não possua nenhum
controle sobre estas manifestações). Cabe, aqui, também ressaltar que as relações
entre sujeitos em uma organização não são necessariamente lineares e harmônicas
todo o tempo, portanto, nas disputas de sentido presentes nos processos
comunicacionais, uma vez que as forças em questão portam as redes simbólicas de
seus grupos e é a partir delas que atribuem sentido, estão em constante
tensionamento (BALDISSERA, 2009b). Dessa forma, são presentificados os sujeitos
(identidade e alteridade) tensionados como forças em relação.
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A concepção de Baldissera (2008) de que a comunicação organizacional é o
processo de construção e disputa de sentidos no âmbito das relações
organizacionais dialoga com o que Pinto (2008) fala sobre os significados
pretendidos pela organização e os sentidos produzidos de fato – exemplo do filme O
Lanche do Bebê –, pelos pelos públicos. Conforme Pinto (2008), a ideia de gestão
se preocupa com os significados e não com os sentidos, e que deveria ser o
contrário, atentando-se para as errâncias e tropeços. Cabe destacar que Pinto
(2008) não considera a linguagem algo linear, lisa e uniforme. Pelo contrário, ele a
entende como uma sucessão de erros e buracos disformes que caracterizam os
sentidos e significados no que tange à comunicação.
As afirmações de Kunsch (2012) em relação a suas propostas de dimensões
organizacionais estão particularmente contempladas na dimensão organização
comunicada (BALDISSERA, 2009c). Exemplo disso é o fato de que a dimensão
estratégica (KUNSCH, 2012) de uma organização se refere às formas com que a
organização planeja suas ações comunicativas visando a eficácia e o resultado. Os
norteadores de ações comunicacionais partem sempre de quem pensa o fazer
estratégico no ambiente organizacional, porém, conforme referido anteriormente, os
grupos sociais que moldam as relações organizacionais são compostos por sujeitos
que se inserem não somente no ambiente da organização, mas em amplo conjunto
de contextos, e isso interfere no entendimento, na compreensão e na forma como os
sentidos são produzidos e individualizados (internalizados por cada sujeito).
Temos, portanto, que a comunicação organizacional, para além dos
processos estratégicos, também é construção coletiva e social; processo
fundamental para a articulação de todos os processos que se dão a partir das
relações humanas nos ambientes organizacionais; sem comunicação é impossível a
existência da própria organização. Por fim, destaca-se que, ao usar comunicação
organizacional como um termo fechado, busca-se uma compreensão dos fenômenos
de ordem comunicacional que se dão, de alguma forma, em ambientes análogos à
organização, sejam eles intra ou extra organização, e que sempre pressupõem
sujeitos em relação direta e/ou indireta com ela.
A seguir, considerando os objetivos desta monografia, discorre-se sobre
algumas questões relacionadas à cultura organizacional, particularmente a partir das
reflexões de Schein (2009) e Baldissera (2009a e 2009b).
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2.2 Cultura Organizacional

O conceito de cultura organizacional, ainda que muito estudado, não é
unanimidade para os especialistas. Considerado um dos pioneiros no tema, Schein
(2009, p. 16) estuda cultura organizacional desde 1981 e, em seu entendimento, a
"cultura é a aprendizagem acumulada e compartilhada por determinado grupo,
cobrindo os elementos comportamentais, emocionais e cognitivos do funcionamento
psicológico de seus membros”. Assim, define a cultura organizacional como
um conjunto de pressupostos básicos que um determinado grupo inventou,
descobriu ou desenvolveu ao aprender como lidar com os problemas de
adaptação externa e integração interna, e que funcionaram bem o suficiente
para serem considerados válidos e ensinados a novos membros do grupo,
como a maneira correta de perceber, pensar e sentir, em relação a esses
problemas (SCHEIN, 2009, p. 16).

Complementarmente, compreende e analisa a cultura sob três níveis: os
artefatos, as crenças e valores expostos, e os pressupostos básicos (figura 01).
Figura 1. Níveis da cultura organizacional por Schein

Fonte: SCHEIN, 2009.

O nível dos artefatos é o mais visível, porém difícil de compreender. Conforme
Schein (2009, p. 24), esse nível “[...] inclui todos os fenômenos que alguém vê, ouve
ou sente quando encontra um novo grupo com uma cultura não familiar”. Nele estão
incluídos missão, slogans e layouts, as instalações da empresa, arquitetura, história,
emoções, mitos e até o modo como os funcionários se vestem. Os artefatos

22

consistem na materialização visível da cultura organizacional, contribuindo para que
seja reproduzida, transmitida e reafirmada para os diferentes membros do grupo;
são facilmente percebidos, porém, são difíceis de serem decifrados. O autor afirma
que permanecer no nível dos artefatos é tratar com as manifestações da cultura,
mas não com a essência cultural, pois, segundo ele, para se compreender a cultura
é preciso investigar os pressupostos que determinam como o grupo percebe, pensa
e sente.
Em um segundo nível, um pouco mais profundo, estão as crenças e valores
expostos, que são regras explícitas e valores declarados, formas como os indivíduos
apresentam a organização, tanto para si mesmos, quanto para terceiros. Nesse
nível, conforme Schein (2009), evidenciam-se os valores e como eles se refletem
nas ações de um grupo; cabe observar que, para o autor, os líderes ou fundadores,
cumprem especial papel no sentido de influenciar o grupo a tomar determinado
caminho. Contudo, os valores são difíceis de serem observados diretamente, pois
são sistemas que, uma vez interpretados, traduzem um código de práticas,
comportamentos e ideias fundamentais para a organização e orientações que,
muitas vezes, mesmo não estando no nível do conhecimento consciente das
pessoas, acabam por direcionar os caminhos da empresa.
Por fim, o terceiro nível corresponde aos pressupostos básicos, formados por
concepções consideradas inquestionáveis na organização. Os pressupostos estão
no cerne organizacional, conformando o nível mais profundo, complexo e difícil de
ser observado. A organização se baseia nesse nível para disseminar suas ações.
Esse nível constrói-se sob premissas que não devem ser questionadas, e são muito
fortes por estarem em uma área de pouca exposição, ou seja, menos suscetíveis ao
debate.
Na criação dos níveis de cultura organizacional (principalmente dos
pressupostos básicos), Schein (1997) atribui papel fundamental aos líderes e/ou
fundadores da organização. Em sua perspectiva, isso se deve ao fato de eles
idealizarem formas de resolução de problemas e conservarem práticas. A partir de
então, os gerentes e outros líderes de menor hierarquia vêm a reproduzir seus
passos, mostrando “o modo correto de perceber, pensar e sentir-se em relação a
esses problemas” (SCHEIN, 2009, p. 16).
Em perspectiva da complexidade, Baldissera (2009a) entende que a cultura
organizacional pode ser “compreendida/explicada como teias de significação do
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subsistema organização, (re)tecida por sujeitos que, ao (re)tecê-la, prendem-se a
ela” (2009a p. 57). Essa afirmação baseia-se em estudos realizados por Geertz
(1989) que assume que “o homem é um animal preso em teias de significação que
ele mesmo teceu”, portanto, entende a cultura sendo as teias, e Morin (1996) que
compreende que os sujeitos constroem a cultura que os constrói.
Para Geertz (1989, p. 15), estudar a cultura é processo interpretativo “[...] à
procura de significado”, a partir dos contextos do grupo cultural. Nessa direção,
Baldissera (2009b, p. 9) compreende que
O sujeito constrói a cultura que, recursivamente, o constrói; produz e é
produto de seu pensamento, de suas construções, mesmo que nem sempre
tenha consciência de si e/ou do mundo. Ao interagirem, os sujeitos criam
organizações com sentidos específicos, com qualidades particulares
(linguagem, cultura).

Segundo o autor (2009a, p. 59), a cultura organizacional pode então ser
entendida como “uma teia de significados (todo) que articula as várias culturas de
origem dos sujeitos (subsistemas/partes) que com ela se relacionam”. Esse
processo de articulação é inerente à comunicação, pois somente a partir dos
processos comunicativos haverá a sua interpretação. O autor ainda destaca a
relação de interdependência entre comunicação e cultura a partir do entendimento
de que a comunicação é construída por manifestações culturais.
É na cultura, em seus pressupostos básicos (valores centrais), que a
comunicação encontra sua orientação; a cultura tende a prescrever e
proscrever a comunicação. Indica, orienta e regula explicitando “qual”
comunicação deseja/permite e quais sanções serão impingidas quando tal
prescrição não for seguida. No entanto, essa regulação não é total. Os
sujeitos, em algum nível, encontram formas de resistir, inventar e/ou
subverter a própria cultura (BALDISSERA, 2009a, p. 54).

Ainda de acordo com o mesmo autor, partindo-se do pressuposto de que a
cultura é do grupo, significação compartilhada, a comunicação assume centralidade,
pois é por ela que os sentidos circulam e a significação é construída em rede; em
processos comunicacionais os interagentes partilham, reproduzem, integram novos
sentidos, compreendem e transformam as redes de significação (cultura). Portanto,
os processos de comunicação organizacional também agem no sentido de validar e
legitimar a cultura da organização.
Baldissera (2009b, p. 8), quando argumenta que “não se trata de classificar e
quantificar os elementos de cultura, mas de discernir e interpretar padrões de
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significação das teias de significação dos grupos de estudo, revelando suas
gradações de sentido” torna possível inferir uma tendência à complexificação da
compreensão de cultura proposta por Schein. Sob esse prisma, evidencia que as
organizações são sistemas abertos e os sujeitos inseridos nelas estão em constante
tensionamento nos processo de comunicação, portanto, enquanto houver relações
interpessoais, haverá também a possibilidade de troca de informações, novas
formas de produção de sentido. O autor ainda destaca que a cultura de uma
organização não é fixa, estável e permanente, pelo contrário, por se tratar de uma
teia de significados, está em constante tensão e pode sempre sofrer perturbações e
transformações.
Em processos comunicacionais, os sujeitos permanentemente disputam e
constroem sentidos, interpretam e expressam concepções e experiências de
mundo. Dialógica e recursivamente, no constante interagir entre sujeitos
tensionados em processos de comunicação, os sentidos - significados em
potencial - são construídos e disputados. Desses/nesses processos, parte
dos sentidos possíveis são selecionados e inclinam-se a ter certa
estabilidade assumindo a forma de teia/rede de significados, materializados
em valores, crenças, padrões e rituais, dentre outras (BALDISSERA, 2009b,
p. 8).

Com base nos autores, pode-se dizer que a cultura organizacional é
constantemente (re)tecida e tensionada pelos sujeitos que nela se inserem.
Dando continuidade a esta fundamentação teórica, a seguir discorremos
sobre outro tema que é central para esta pesquisa: posicionamento de marca.

2.3 Posicionamento

Para Ries e Trout (1996), tudo o que o público pensa, entende e acredita com
relação à determinada marca é o posicionamento que a marca tem. Os autores, em
seu livro Posicionamento - Uma batalha pela sua mente, seguem uma linha de
raciocínio um pouco restrita no que diz respeito ao posicionamento da marca
mediante as suas funcionalidades. Para eles, o grande objetivo do conhecimento
com relação ao posicionamento de uma marca é mantê-la como a referência na
mente dos consumidores.
Entendendo o funcionamento dinâmico e a potência com a qual as
informações são propagadas, Ries e Trout (1996) propõem que a melhor forma de
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trabalhar o posicionamento de uma organização é construindo uma comunicação
objetiva, direta e assertiva. Dessa forma, sob a ótica dos autores, chega-se com
mais facilidade ao topo da “lista de marcas” na mente do consumidor. Nessa direção,
os autores afirmam que o posicionamento pode ser aplicado para um produto,
serviço, empresa, instituição ou pessoa, e para que haja efetividade na comunicação
de determinada marca, ela precisa se conectar com a realidade. Assim, a velocidade
com que as informações são propagadas, aliada a estratégias de comunicação
malsucedidas ou pouco estruturadas, pode forçar gestores ao reposicionamento de
suas marcas.
Os autores também dissertam sobre como ocupar a mente do consumidor,
mais especificamente, sobre como posicionar-se no primeiro lugar, e destacam que
um dos principais caminhos é o de criar um nicho específico no setor de mercado da
organização. Porém, as categorias precisam ser criadas na mente do consumidor,
segundo Ries e Trout (1996), e não diretamente no mercado. Os autores (1996) têm
percepções importantes no que tange o posicionamento de marca e a comunicação
em contexto mercadológico. Contudo, entende-se que as reflexões de Trout e Ries
(1996) tendem a ser redutoras por apenas atentarem para a perspectiva do mercado
econômico.
Tavares (2008) aprofunda e complexifica as noções de Ries e Trout (1996),
compreendendo que o posicionamento refere-se ao “desenvolvimento de uma
proposição de valor e o estabelecimento de como a empresa se propõe a entregá-la
aos clientes de maneira diferenciada da concorrência” (TAVARES, 2008, p. 180).
Nesse sentido é possível inferir que as estratégias podem ser pensadas de forma a
estreitar o relacionamento do público com a organização e, a partir de então,
explorar de uma maneira mais assertiva as potencialidades desse relacionamento, e
não apenas ignorar as especificidades dos públicos para então atingir o topo.
Tavares (2008) concebe que, ao posicionar uma marca no mercado, estabelece-se
uma das estratégias mais bem-sucedidas para o processo de construção de
reputação, pois o posicionamento pode ser entendido como uma extensão da
identidade criada pela organização e da imagem que a ela deseja atingir.
Considerando os objetivos deste estudo, importa destacar que, de acordo
com Kotler e Keller (2012, p. 294), o conhecimento do posicionamento de marca
pelos membros da organização é fundamental, visto que seu êxito direciona
estratégias “esclarecendo a essência da marca, identificando os objetivos que ela
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ajuda o consumidor a alcançar e mostrando como isso é feito de maneira
inigualável”. Os autores entendem que a marca deve estar sempre pensando no
presente e no futuro, planejando ações que digam respeito ao momento, porém que
também atuem no longo prazo.
O posicionamento calçado na atual situação do mercado não é
suficientemente voltado para o futuro, mas, ao mesmo tempo, o
posicionamento não pode se distanciar tanto da realidade que se torne
essencialmente impossível de atingir. O verdadeiro segredo do
posicionamento é alcançar o equilíbrio entre o que a marca é e o que ela
poderia ser (KOTLER; KELLER, 2012, p. 294).

Ainda conforme os autores, o posicionamento de uma marca/organização faz
parte do seu processo de comunicação. Portanto, ao posicionar uma marca, deve-se
entender tudo o que nela se insere e todos os contextos: social, político, econômico,
mercadológico, cultural, ecológico etc. Nessa direção, as ações deverão ser
pensadas de acordo com a identidade de marca da organização.
Considerando as questões abordadas até aqui e o objeto de estudo, a seguir
discorremos

sobre

a

comunicação

realizada

por

organizações

esportivas,

particularmente os clubes de futebol.

2.4 Comunicação em clubes de futebol

As organizações podem ser classificadas de muitas formas; de acordo com
Hall (2004 p. 36), “são as características organizacionais que deveriam servir como
base classificatória das organizações”. Nesse sentido, as organizações podem ser
classificadas pelo seu tamanho, área de atuação, público, lucratividade, instalações,
identidade ou até mesmo pelo modelo de gestão. No campo das organizações
esportivas, encontram-se os clubes de futebol, que são entidades voltadas à prática
profissional do esporte.
No Brasil, a maior parte dos clubes de futebol são associações geridas
politicamente, e seus dirigentes são eleitos em chapas por votações abertas aos
sócios. Contudo, em 1998 foi criada a Lei n° 9.615 de 24 de março, popularmente
conhecida como Lei Pelé, que tinha como objetivo tornar obrigatória a transformação
dos clubes associativos em clubes-empresas, ou seja, organizações com fins
lucrativos. Para Barbosa e Batista (2014), a proposta tornava concreta a
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possibilidade da transformação do clube em empresa. Essa lei idealizava a
profissionalização das gestões de clubes, tornando os dirigentes mais responsáveis
e podendo inclusive, haver ônus financeiro e material de cunho pessoal aos gestores
que não tomassem as devidas precauções para com os bens do clube. Dessa forma
a lei tenderia a elevar o grau de responsabilidade, assertividade e comprometimento
de seus dirigentes no que se refere à maneira de administrar o clube, além do fato
de que, como empresas, suas contas seriam mais facilmente fiscalizadas.
Entendendo que os clubes de futebol podem ser empresas, estabelece-se um
ponto de partida para o entendimento da comunicação realizada por eles. Os clubes
de futebol se encontram na área do esporte e entretenimento, mas o entretenimento
já não é mais seu único foco, muito menos sua atividade fim. Desse modo, uma vez
que o clube de futebol assume um caráter empresarial, suas funções de gestão e
administração necessitam deixar o amadorismo, adotando a profissionalização e
novas técnicas e práticas de atuação no mercado.
À medida que a sociedade se atualiza, o mercado se atualiza também; e nos
clubes esportivos não é diferente. A comunicação, então, passa a ser vista como
uma área de destaque, até porque “é possível afirmar que a organização é um
processo de construção que tem, na base, o processo de comunicação”
(BALDISSERA, 2000, p. 18). Considerando que os diferentes contextos se exercem
sobre as organizações exigindo que se atualizem, cabe destacar que desde os anos
1990 ocorre um fenômeno tecnológico e comunicacional que revolucionou as
relações e os modos de os sujeitos interagirem, especialmente a partir das mídias
sociais. Para Castells (1999), vivemos em uma sociedade em rede2, caracterizada
por ter a informação como matéria-prima e pelas tecnologias circularem em todas as
atividades humanas. Assim, conforme o autor, pelo emprego das tecnologias, a
lógica das redes atravessa todos os sistemas ou conjuntos de relações, imprimindo
suas características: flexibilidade de organização e reorganização dos processos,
organizações e instituições; e atualização crescente de convergência de tecnologias
específicas em sistemas altamente integrados implicando a interdependência entre
biologia e microeletrônica.
Seguindo essa linha, é possível entender que a expansão do ciberespaço
2

Redes: “conjuntos de nós interconectados”, são “[...] estruturas abertas capazes de se expandir de
forma ilimitada, integrando novos nós desde que consigam se comunicar dentro da rede [...]. Uma
estrutura social com base em redes é um sistema aberto altamente dinâmico suscetível de inovação
sem ameaças ao seu equilíbrio” (BALDISSERA, 2009b, p. 2).
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possibilita uma nova realidade no que tange às relações humanas, organizacionais e
midiáticas, agora articuladas em rede, de modo que as interações já não necessitam
ser face a face. Assim, torna-se que todos os indivíduos com livre acesso às mídias
digitais podem ser criadores de conteúdo, portadores de fala (autorizada ou não) e
criar redes de conexões com outros indivíduos que compactuam (ou não) com suas
ideias e especificidades.
Ferraz (2011) baseia-se na ideia de Campo Social trazida por Bourdieu (1983)
para ilustrar que o público do futebol se apresenta em agrupamentos de pessoas
ligadas física e/ou psicologicamente, e orientadas por características em comum. Ou
seja, os processos de identificação na relação indivíduo-clube, ocorrem em
decorrência da aceitação de certos valores e da negação de outros. Para Ferraz
(2011, p. 111)
Podemos aqui inferir que as torcidas de futebol exercem o papel de
campo social, no qual as pessoas se aglutinam em virtude de um objeto
comum: os signos do time do coração. Tais signos são, ao mesmo tempo,
objetos de adoração do campo (o escudo, as cores do time etc.), como
também elementos diferenciadores e ratificadores do campo (linguagem,
identidade e comportamentos coletivos únicos e diferentes de campos e
ambientes externos).

Torcer para algum clube gera, naturalmente, a sensação de pertencimento e
segurança, além de reafirmar redes associativas no âmbito social. A propaganda,
para Ferraz (2011), tem papel fundamental na construção desse sentimento, uma
vez que objetiva atingir o público por meio do consumo de produtos e serviços.
Nessa direção, o autor entende que
A aglutinação coletiva em torno de um clube de futebol pode,
portanto, assumir o papel de um campo social estruturado e
autônomo, uma vez que a torcida se organiza (primariamente) ao redor
do mesmo conjunto simbólico (os signos do clube). Além disso, é dentro
desse campo que surgem as “normas de ação” diferentes da sociedade
exterior e, por fim, as torcidas constroem sua identidade coletiva própria, a
qual (dependendo do contexto) pode se sobrepor à identidade e
personalidade individual. Além disso, podemos inferir que os clubes
exercem forte poder de atração social e psicológica sobre os indivíduos,
cuja motivação principal é o desejo de diferenciação social por meio de um
grupo que, de certa forma, os represente. Com isso, há o forte sentimento
de pertencimento, que precisa ser representado de alguma forma (FERRAZ,
2011, p. 122).

Nesse contexto, considerando as especificidades dos clubes de futebol,
destaca-se que, conforme Almeida (2008), eles ainda investem dinheiro de forma
errônea em seu departamento de marketing. O autor entende que os clubes não
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tiram proveito da potência de seus departamentos de comunicação para focar em
estratégias e ações de comunicação organizacional a médio e longo prazo:
basicamente, “o departamento de comunicação dos clubes de futebol do Brasil
atende à necessidade do dia-a-dia [sic] da imprensa – organização de coletivas,
preparação de clipping, marcação de entrevistas exclusivas ou matérias especiais”
(ALMEIDA, 2008, p. 44).
Nessa direção, torna-se possível compreender que os clubes ainda trabalham
pouco suas mídias sociais com objetivos a fortalecer a comunicação organizacional
de longo prazo. Mesmo que muitos clubes sejam resistentes em trabalhar de forma
empresarial, a lógica de mercado que pauta o esporte (transações, negócios,
ativações, parceiros, marcas e mídias) exige uma postura e uma gestão profissional
dos clubes, e esses fatores englobam (e são englobados) pelos processos de
comunicação.
Todavia, sabe-se que ainda há um abismo entre clubes de uma mesma
divisão no Brasil. Um exemplo de “como não se fazer comunicação” que ilustra bem
essa falta de profissionalismo de gestão de marca e de cuidado com os valores de
um clube, foi a apresentação do uniforme do Goiás Esporte Clube, de 2019. Na
oportunidade o clube criou e veiculou em suas mídias um vídeo de 30 segundos
apresentando o novo uniforme, porém, o vídeo pouco exibia o fardamento. O
conteúdo do vídeo expõe duas mulheres se maquiando em poses sensuais (figura
2), tendo seus corpos objetificados para promover o uniforme; porém, para o
presidente do clube, isso não foi percebido como problema. Pelo contrário, afirmou
que foi interessante trazer a “beleza da mulher goiana”3.

3

Vídeo sensual do Goiás para promover uniforme é alvo de críticas nas redes sociais. Disponível
em:<http://g1.globo.com/goias/jatv-2edicao/videos/v/video-sensual-do-goias-para-promover-uniformee-alvo-de-criticas-nas-redes-sociais/7788064/>. Acesso em: 06 out 2019
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Figura 2. Frame de vídeo institucional de apresentação do uniforme do Goiás.

Fonte: PUC TV - Esportes, 2019.

4

Em tempos como os atuais, em que a sociedade, legitimamente, questiona
padrões comportamentais arcaicos e preconceituosos advindos de um sistema
patriarcal, esse posicionamento foi rapidamente criticado por cidadãos do país inteiro
em todas as redes sociais. O clube não se posicionou oficialmente com relação à
polêmica, deixando o fato cair no esquecimento, o que é mais um problema, pois
nenhuma informação que é veiculada na internet pode ser facilmente removida. Isso
exige admitir que o cuidado com a comunicação da organização diz respeito
fundamentalmente ao nível de cuidado com sua imagem, seu posicionamento e
valor de marca.
Um dos importantes desafios para as organizações esportivas é o fato de
precisarem atuar em diversas frentes, visto que atingem vários públicos e, com isso,
junto da demanda por uma comunicação organizacional, nasce a necessidade de
estudos, compreensões, pesquisas e avaliações acerca desses públicos. Como uma
empresa, o clube de futebol também precisa alinhar seus discursos e ações para
que a imagem-conceito que os públicos constroem dele seja coerente com sua
identidade e imagem desejada. Nesse contexto, inserem-se as ações institucionais,
sociais, econômicas, ambientais, políticas, culturais, etc. É importante ressaltar que
os
4

clubes,

no

Brasil,

dependem

de

suas

torcidas

(comunidades)

Vídeo institucional de apresentação do uniforme do Goiás. Disponível em:
<https://www.youtube.com/watch?v=sr_S7Phu_sA>. Acesso em: 15 out. 2019.
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“praticamente”, tudo. A partir desse cenário, é necessário entender que seus
públicos são diversos e o ponto em comum que os conecta é a paixão pelo clube. É
neste ponto que o profissional de Relações Públicas deve atuar, construindo redes
associativas e de informação que qualifiquem as relações que os clubes
estabelecem com o público, sempre orientadas pela ética e responsabilidade
socioambiental, ampliando as possibilidades de o clube atingir seus objetivos.
A este ponto, é preciso destacar que os torcedores movem-se pela paixão
pelo clube. Essa paixão, por sua vez, não está diretamente relacionada – ou apenas
relacionada – aos resultados positivos em campo ou à saúde financeira do clube; ela
se encontra em um âmbito muito mais complexo, desenvolvendo-se, em grande
parte, em ambientes familiares e contextos geográficos e sociais. Os grupos em que
se inserem os sujeitos moldam opiniões, e exemplos cotidianos tendem a formar
suas visões de mundo, perspectivas e preceder ações interpessoais desde o
nascimento, passando pela infância e se desenvolvendo até chegar em sua vida
adulta. Nessa perspectiva, Baldissera (2009, p. 9) aponta que
a cultura do grupo, em algum nível e de alguma forma, inocula-se nos
5
sujeitos, maculando-os. [...] o imprinting cultural realiza-se como força
coercitiva que normaliza e normatiza o conhecer, o compreender, o
conceber, e o ser/atuar. Nesse sentido, pela pressão/repressão que exerce,
quer impor as verdades e os modelos a serem seguidos procurando inibir
dúvidas, questionamentos, outras compreensões de mundo e formas de
organização; tenta eliminar o que se apresenta diverso (BALDISSERA,
2009, p. 9).

O futebol e a comunicação são práticas humanas que vão além da atividade
física e social, ambos podem e devem funcionar como processos de transformação
social, atuando no campo do imaginário e impactando direta e indiretamente na vida
dos adoradores6 do futebol. Eduardo Galeano (2004, p. 15) afirma que:
É raro o torcedor que diz meu time joga hoje. Sempre diz nós jogamos hoje.
Este jogador sabe muito bem que é ele quem sopra os ventos de fervor que
empurram a bola enquanto ela dorme, do mesmo jeito que os outros onze
jogadores sabem que jogar sem torcida é como dançar sem música.

Murad (1996) ressalta que o futebol encena rituais coletivos de intensa
densidade dramática e cultural. Nessa direção, pode-se acionar Barthes (2009, p.
5

O imprinting é “um termo que Konrad Lourentz propôs para dar conta da marca incontornável
imposta pelas primeiras experiências do jovem animal, como o passarinho que, ao sair do ovo, segue
como se fosse sua mãe, o primeiro ser vivo ao seu alcance” (MORIN, 2002 apud BALDISSERA,
2009, p. 9).
6
A palavra “adoradores” foi utilizada como metáfora para elucidar o futebol como uma espécie de
religião onde seus “devotos” são os torcedores.
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104) que assevera que
Em determinadas épocas, em determinadas sociedades, o teatro teve uma
grande função social, reunindo a cidade inteira numa experiência comum: o
conhecimento de suas próprias paixões. Hoje é o esporte que, à sua
maneira, exerce essa função. [...] O esporte é uma grande instituição
moderna baseada nas formas ancestrais do espetáculo.

A partir do que foi evidenciado, fica a questão: se a comunicação
organizacional é tão importante para um clube de futebol, por que ainda é tão mal
trabalhada? Apesar de não ser o objetivo deste texto responder a esse
questionamento, parece relevante destacá-lo como indicativo da necessidade de
outras pesquisas sobre o tema. Dito isso, a seguir discorre-se sobre propagandas e
campanhas institucionais, noção diretamente relacionada ao objeto empírico desta
pesquisa.

2.4.1 Propagandas Institucionais em Clubes De Futebol
É notório que as organizações atualmente buscam agregar valor às suas
marcas trabalhando com diversas demandas sociais que validem suas ações e,
paralelamente, buscam aprovação dessas ações junto à opinião pública. Isso se
torna evidente com a constante aceleração do fluxo de informações que cerca a
sociedade diariamente. Como referido, os clubes de futebol precisam atuar em
diversas frentes, pois dialogam com diferentes públicos, o que se traduz na
exigência de focar esforços comunicacionais em propagandas e campanhas
institucionais.
O conceito de propaganda institucional traz consigo a ideia de fortalecimento
da imagem de determinada organização/instituição em ações que não visam o lucro
diretamente. Na perspectiva de Pinho (1990, p. 23), a propaganda institucional tem o
“propósito de preencher as necessidades legítimas da empresa, aquelas diferentes
de vender um produto ou serviço”. Ou seja, para além do lucro como atividade fim, a
organização também pode ser vista como uma força que atua em outras frentes, tais
como as sociais, ambientais, políticas e culturais. Nesse sentido, é possível inferir
que esse tipo de propaganda está associado à construção de opiniões favoráveis à
organização; objetiva a aceitação da organização frente ao público e/ou
comunidade; e procura fortalecer laços com os setores de interesse, e/ou até mesmo
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propagar/corrigir percepções. Em perspectiva complementar, Gracioso (1995)
estabelece o termo patrocinadora como anunciante, e afirma que a propaganda
institucional
consiste na divulgação de mensagens pagas e assinadas pelo patrocinador,
em veículos de comunicação de massa, com o objetivo de criar, mudar ou
reforçar imagens e atitudes mentais, tornando-as favoráveis à empresa
patrocinadora (GRACIOSO, 1995, p. 23).

Nesse sentido, Silva e Baldissera (2015, p. 6) afirmam que “a propaganda
institucional é empregada na construção de uma realidade simbólica da
organização”. Estando as organizações inseridas em ambientes de mercado
competitivos, onde as informações transitam com velocidade, elas necessitam de
atualizações constantes para conquistar e manter os espaços no imaginário do
público. Nesse cenário, pode-se inserir o trabalho do profissional de Relações
Públicas, objetivando o preenchimento desses espaços simbólicos por meio de
comunicação institucional.
Ao passo em que o futebol se torna um negócio – ainda que haja uma visão
romântica baseada em nostalgia e saudosismo por parte de muitos entusiastas –, as
diretrizes dele com relação à exibição, horários e datas etc. são pensadas para
atingir um maior público, o que visa, principalmente, os interesses dos
patrocinadores. Todavia, a internet ainda possibilita espaços onde os clubes podem
se posicionar de acordo com seus interesses, utilizando a criatividade e difundindo
suas propagandas institucionais.
O futebol se torna o reflexo da sociedade em inúmeros aspectos, por isso,
entende-se que os clubes devem ter uma postura institucional sólida e transparente
no que tange a temas sociais, culturais, econômicos, políticos e, como qualquer
outra organização, deve prezar pelo posicionamento ético, sustentável e que
respeite sua história.
Apresentada, de modo sucinto, a compreensão de propaganda institucional
que orienta este estudo, destacamos a seguir algumas propagandas de clubes de
futebol brasileiros que, de alguma forma, dialogam com a proposta desta
monografia. Inicia-se pela campanha #VamosMudarOsNúmeros7, lançada pelo
Cruzeiro Esporte Clube, em março de 2017, que consistiu em estampar em suas

7

Campanha #VamosMudarOsNúmeros. Disponível em: <
http://globoesporte.globo.com/futebol/times/cruzeiro/noticia/2017/03/camisa-do-cruzeiro-vai-estamparcampanha-do-dia-da-mulher-nesta-4.html >. Acesso em: 25 ago. 2019.
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camisas os números da violência contra a mulher (figura 3).
Figura 3. Foto da camisa na campanha contra o assédio do Cruzeiro.

Fonte: GLOBO ESPORTE, 2017.

8

A campanha #VamosMudarOsNúmeros, realizada pelo Cruzeiro em parceria
com a ONG AzMina conquistou o Leão de Bronze na categoria "Media" (meios de
comunicações) no Festival Internacional de Criatividade de Cannes de 2017,
considerado um dos principais eventos de publicidade do mundo.
Outra iniciativa foi a campanha para conscientizar sobre a alienação parental
(figura 4), realizada pelo Esporte Clube Bahia em parceria com a Defensoria Pública
da Bahia, e veiculada no dia dos pais de 2019. O clube disponibilizou suas
dependências para que fossem realizados de forma gratuita exames de DNA (a
seguir, na figura 4, um frame do filme veiculado pelo clube).

Figura 4. Frame da campanha de dia dos pais do Bahia.

8

Camisa na campanha contra o assédio do Cruzeiro. Disponível em:
<https://globoesporte.globo.com/futebol/times/cruzeiro/noticia/cruzeiro-e-premiado-em-cannes-comcampanha-sobre-o-dia-internacional-da-mulher.ghtml>. Acesso em: 15 out. 2019.
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Fonte: TV BAHÊA, 2019.

9

O Clube de Regatas Flamengo, por sua vez, construiu uma campanha
institucional em parceria com a organização Esporte e Cultura para Cegos (figura 5),
trazendo à tona um assunto pouco discutido no meio esportivo: a acessibilidade de
pessoas cegas e deficientes visuais aos estádios de futebol. A campanha deu
publicidade à lei que determina que deficientes visuais têm acesso e isenção
garantidos nos estádios de futebol com direito a um acompanhante. A campanha
objetivava fomentar a cultura do futebol nesse público.
Figura 5. Campanha Paixão Cega do Flamengo.

10

Fonte: FLA TV, 2016.

A WWF-Brasil, segundo informações que constam em seu site11, veiculou
uma propaganda institucional em parceria com a agência de propaganda Grey 141,
9

Campanha de dia dos pais do Bahia. Disponível em: <https://www.youtube.com/watch?v=w0ZPNerT5g>. Acesso em: 15 out. 2019.
10
Campanha Paixão Cega do Flamengo. Disponível em:
<https://www.youtube.com/watch?v=sr_S7Phu_sA>. Acesso em: 15 out. 2019.
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em um jogo da seleção brasileira feminina de futebol contra a seleção da Dinamarca.
A ação consistiu em usar efeitos especiais para “queimar” o gramado gradualmente
em um período de quatro minutos. A campanha teve como foco deixar explícito que
a cada quatro minutos no Brasil é desmatada uma área equivalente a um campo de
futebol (figura 6), bem como informar sobre como o espectador poderia ajudar. Após
o término do jogo, o site da WWF-Brasil teve um aumento de 73% em seus acessos.
Figura 6. Campanha da Agência Grey 141 e WWF-Brasil sobre o desmatamento no
Brasil.

Fonte: WWF, 2013.

O Sport Club do Recife lançou uma campanha chamada “Doador Imortal”,
que se tratava de uma campanha de doação de órgãos (pulmão, córneas e
corações) pós-morte. O Sport desenvolveu um aplicativo que possibilitou aos
torcedores criarem uma carteirinha de “Doador do Sport” (figura 7) comunicando à
família e amigos de sua vontade. A campanha teve como foco principal a paixão dos
torcedores pelo time e, com o título de “torcedores imortais”, ressalta que o amor ao
Sport pode ser transmitido com a doação de olhos, pulmões e coração. Com adesão
de mais de 50 mil torcedores, além de outros resultados, a campanha também
recebeu o prêmio Sol de Platino, consagração mais importante do Festival iberoamericano de publicidade em Bilbao, na Espanha.

Figura 7. Campanha Doador Imortal do Sport Club do Recife.

11

WWF-Brasil. Disponível em: <https://www.wwf.org.br/?uNewsID=34842>. Acesso em: 15 out. 2019.

37

Fonte: LEÕES DO SERTÃO, 2013.

12

As propagandas destacadas neste trabalho foram desenvolvidas a partir de
parcerias dos clubes com entidades governamentais, organizações sociais e
organizações do terceiro setor, com exceção da inserção audiovisual na partida da
seleção brasileira de futebol feminino, que utilizou apenas o público do esporte como
receptor. Essas campanhas evidenciam a potencialidade dos clubes em ações de
interesse público, e se essas potencialidades forem bem exploradas, é possível
gerar impactos muito positivos na região em que se localiza o clube, como é o caso
Doador Imortal do Sport Club do Recife, mas também alargar os efeitos positivos
para outras regiões e contextos, particularmente pela transformação de cultura.
Apesar de a comunicação dos clubes já ter avançado, ainda há muito por
fazer e profissionalizar. Se “toda comunicação que, de alguma forma e em algum
momento, diz respeito à organização, é considerada Comunicação Organizacional”
(BALDISSERA, 2009, p. 119), pode-se inferir que os clubes de futebol que
negligenciam sua comunicação estão mais suscetíveis a problemas que, dentre
outras coisas, podem desencadear crises institucionais. E, complementarmente,
cabe ressaltar que grande parte dos problemas que atingem diversos clubes são os
de cunho social. É nesta vertente que se insere o racismo, por exemplo, que antes
mesmo de ser um problema de ordem esportiva, é um problema de cunho histórico e
evidencia-se todos os dias em novos casos, como descrito nos relatórios anuais de
2014, 2015, 2016 e 2017 do Observatório da Discriminação Racial no Futebol.13

12

Campanha Doador Imortal do Sport Club do Recife. Disponível em:
<https://www.youtube.com/watch?v=F4ITB0nv9Bw>. Acesso em: 15 out. 2019.
13
O Observatório da Discriminação Racial no Futebol é um grupo de estudos atualmente ligado à
Universidade Federal do Rio Grande do Sul que promove estudos, encontros, palestras, eventos e
ações com clubes de futebol visando a supressão do racismo. Mas sua principal atividade é monitorar
e elaborar anualmente um relatório com os casos de racismo registrados no Brasil e exterior.
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Destacamos aqui alguns desses dados. Segundo o Relatório Anual da
Discriminação Racial no Futebol de 2014, foram registrados 20 casos de racismo
somente no Brasil, sendo 19 em estádios e apenas 1 na internet (na rede social
Instagram). Foram registradas ocorrências em 11 estados brasileiros, e destas, 25%
ocorreram no Rio Grande do Sul (5 casos), seguido por São Paulo, com 4 casos,
Paraná e Minas Gerais, com 2 casos cada e Santa Catarina, Rio de Janeiro, Espírito
Santo, Paraíba, Goiás, Sergipe e Rio Grande do Norte, com um caso registrado em
cada estado.
Já no Relatório de 2015, o número se acentuou: foram 35 casos de racismo
registrados, sendo 24 em estádios e 11 na internet. Mais uma vez, o Rio Grande do
Sul liderou o índice de estados com maior número de casos registrados, totalizando
9 dos 35 - aumentando 80% no número de casos em relação a 2014. Ao todo, 9
estados tiveram ocorrências registradas, diminuindo dois com relação ao ano
anterior: 3 casos em São Paulo, 2 em Santa Catarina, 2 no Paraná, 3 em Minas
Gerais e 2 na Paraíba. Ainda ingressaram nas estatísticas os estados de Mato
Grosso do Sul, Pernambuco e Tocantins com um caso registrado em cada.
No ano de 2016, o número foi reduzido para 25 casos, e destes, 19 foram
dentro de estádios e 6 na internet. No total foram 9 estados que tiveram incidentes
raciais registrados, repetindo o número do Relatório de 2015. Nesse ano, São Paulo,
com 5 casos, figura como o estado em que mais ocorreram incidentes de cunho
racistas. Além de São Paulo, foram 3 casos no Paraná, 3 em Santa Catarina, 2 no
Rio Grande do Sul, 1 em Pernambuco, 1 em Minas Gerais, 1 em Goiás, 1 no Ceará
e 1 no Acre.
Em 2017, conforme o Relatório do mesmo ano, o número de casos voltou a
subir. Foram registrados 43 casos de racismo no futebol brasileiro, e desses, 29
foram em estádios, 11 pela internet e 3 em outros ambientes. Foram 10 estados
registrados nessa lista, como ilustra a figura 8, a seguir. Novamente, o maior número
de ocorrências se dá no Rio Grande do Sul que, considerando os dados dos quatro
relatórios destacados, aparece como o estado com maior número de casos.
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Figura 8. Estados brasileiros que foram registrados casos de racismo.

Fonte: RELATÓRIO ANUAL DA DISCRIMINAÇÃO RACIAL NO FUTEBOL, 2017.

14

Esses registros de casos de discriminação racial no futebol revelam a
gravidade da questão e a urgência de ações que gerem mudanças em direção a
justiça social, respeito às diferenças e direitos humanos. Além disso, cabe pontuar
que é muito provável que esses números sejam bem maiores maiores – e mais
graves –, pois que, por diferentes razões, em boa parte das vezes as denúncias e
registros não são feitos. Complementarmente, é preciso ressaltar que o que
acontece nos estádios não está descolado daquilo que acontece na sociedade como
um todo, ou seja, não se trata de algo isolado (como se verá no próximo capítulo),
mas de resultado de relações de poder que se exercem no sentido de minorizar, por
motivos diversos, determinados grupos socioculturais.
Assim, para que haja a supressão do racismo, é necessário que sejam
construídos e implementados projetos com foco na mudança de cultura do país,
como é o caso das ações afirmativas e de algumas políticas públicas, e agir para
que os processo educacionais não sejam reprodução de estigmas. E, nessa direção,
as organizações esportivas, como os clubes de futebol, podem ser importantes
agentes de mudança.
14

Estados brasileiros que foram registrados casos de racismo. Disponível em:
<https://observatorioracialfutebol.com.br/observatorio/relatorios-anuais-da-discriminacao/>. Acesso
em: 15 out. 2019.
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A seguir, no próximo capítulo, discorreremos especificamente sobre racismo.
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3. RACISMO E FUTEBOL NO BRASIL

Neste capítulo, discorremos sobre alguns aspectos da história do racismo,
suas derivações na sociedade brasileira e como esse problema social é evidenciado
no futebol. A este ponto, importa destacarmos que o autor desta monografia é um
homem branco. Portanto, já que a presente temática foge a seu lugar de fala,
acionamos autores negros para fundamentar a discussão no que se refere às
questões de racismo, reflexões essas que serão a lente para análise dos dados
empíricos. Dentre os autores estão Ribeiro (2018), Porfírio (2019), Quijano (2000)
Veloso

Filho

(2012),

Paula

(2011),

Fernandes

(2008)

e

Barros

(2016).

Complementarmente, essa fundamentação será ampliada em direção a dissertar
sobre a concepção de racismo, bem como as estruturas e instituições à luz de
autores como Almeida (2018), Werneck (2013), Barths (2018) e Guran (2016).
Para finalizar o capítulo, serão destacados dados e reflexões acerca da
história do futebol, do racismo como prática no esporte, além de um breve histórico
das origens da dupla Gre-nal. Nesse ponto, serão acionados dados coletados e
relatados pelo Observatório da Discriminação Racial no Futebol, além das
teorizações de Rodrigues Filho (2010), Silveira e Carvalho (2014, 2015, 2016, 2017)
Manenti (2014) e Santos (2015).

3.1 Breve contexto histórico do racismo no brasil

O conceito de racismo, para Ribeiro (2018), parte de práticas de um sistema
de opressão que nega oportunidades a grupos por conta de sua cor de pele. Para
Porfírio (2019), é uma forma de preconceito ou discriminação a partir da cor de pele
ou origem étnica. Quijano (2000) aprofunda essas concepções, entendendo que o
conceito de raça surge de uma construção da ideia básica de dominação colonial.
A idéia [sic] de raça, em seu sentido moderno, não tem história conhecida
antes da América. Talvez se tenha originado como referência das diferenças
fenotípicas entre conquistadores e conquistados, mas o que importa é que
desde muito cedo foi construída como referência a supostas estruturas
biológicas diferenciais entre esses grupos. A formação de relações sociais
fundadas nessa idéia [sic], produziu na América identidades sociais
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historicamente novas: índios, negros e mestiços [...] desde então adquiriram
também, em relação às novas identidades, uma conotação racial. E na
medida em que as relações sociais que se estavam configurando eram
relações de dominação, tais identidades foram associadas às hierarquias,
lugares e papéis sociais correspondentes, com constitutivas delas, e,
consequentemente, ao padrão de dominação que se impunha (QUIJANO,
2000, p. 107).

Partindo dessas afirmações, pode-se interpretar que o racismo se baseia,
antes de tudo, em relações de poder, visto que o homem branco, europeu e cristão,
historicamente, foi instituído como padrão referencial de uma sociedade limpa,
intelectual e superior. Por sua vez, os povos negros e indígenas e seus traços
fenotípicos característicos, sempre foram oprimidos e demonizados pela igreja
católica, sendo associados ao padrão referencial inferior e menos capaz. Atrelando
esse pano de fundo das relações sociais aos estudos sobre eugenia15, corroborados
pela igreja católica, elites e diversos intelectuais, entende-se sob quais aspectos o
racismo se constrói e se desdobra na sociedade brasileira.
Como todos os fenômenos históricos, o racismo também foi iniciado em um
contexto. Segundo Veloso Filho (2012), ao visar a expansão territorial e o aumento
de seus poderes políticos e econômicos, as então potências europeias do século
XV (Portugal, Espanha, França e Inglaterra), criaram as grandes navegações16 ao
redor do mundo. Ao aportarem no continente africano, com o seu poderio bélico e a
religião cristã, confrontaram-se com uma nova realidade, conhecendo povos com
características antagônicas às suas. Nesse momento, evidenciaram-se as relações
de poder - e aqui o poder advinha, principalmente, do fato de que os europeus
possuíam material bélico avançado. Além de violentar, roubar e matar os povos
nativos, sequestraram e escravizaram milhões de africanos de diversas etnias,
dizimando culturas, destruindo identidades, impondo sua religião e rompendo com
seus processos de desenvolvimento. Paula (2011) compreende que esse processo
ocorreu sob o apoio da igreja cristã, que alegava fazer parte de um meio civilizatório
e de desenvolvimento. Então, esses nativos eram trazidos para as américas em

15

Eugenia é um termo que veio do grego e significa ‘bem nascido’.[...] “A eugenia surgiu para validar
a segregação hierárquica” (FERREIRA, 2017). Disponível em: <https://www.geledes.org.br/o-que-foio-movimento-de-eugenia-no-brasil-tao-absurdo-que-e-dificil-acreditar/>. Acesso em: 17 out. 2019.
16
As grandes navegações foram expedições marítimas organizadas e executadas por diversos
países europeus nos séculos XV e XVI que visavam expandir os poderes dos reis com apoio da igreja
católica (SOUZA, 2012). Disponível em:
<http://www.fafich.ufmg.br/pae/apoio/asgrandesnavegacoeseodescobrimentodobrasil.pdf>. Acesso
em: 13 out. 2019
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grandes embarcações para trabalharem escravizados, geração após geração, até
sua morte.
Castro Alves, em seu poema “O Navio Negreiro17”, relata as dores e maus
tratos sofridos pelos escravizados, que eram arrancados de suas famílias e terras, e
passavam meses presos em navios, cruzando os oceanos em condições subhumanas. No excerto a seguir, uma ideia das mazelas passadas nesses navios.
O Navio Negreiro
Era um sonho dantesco... o tombadilho
Que das luzernas avermelha o brilho.
Em sangue a se banhar.
Tinir de ferros... estalar de açoite...
Legiões de homens negros como a noite,
Horrendos a dançar...
Negras mulheres, suspendendo às tetas
Magras crianças, cujas bocas pretas
Rega o sangue das mães:
Outras moças, mas nuas e espantadas,
No turbilhão de espectros arrastadas,
Em ânsia e mágoa vãs!
E ri-se a orquestra irônica, estridente...
E da ronda fantástica a serpente
Faz doudas espirais...
Se o velho arqueja, se no chão resvala,
Ouvem-se gritos... o chicote estala.
E voam mais e mais...
Presa nos elos de uma só cadeia,
A multidão faminta cambaleia,
E chora e dança ali!
Um de raiva delira, outro enlouquece,
Outro, que martírios embrutece,
Cantando, geme e ri!
(ALVES, 1868)

O poema de Castro Alves expõe a realidade vivenciada pelos escravizados,
segundo um artigo publicado pelo portal Geledés, em 2014, que afirma que uma
média de 5 a 10% dos nativos africanos que eram escravizados morriam em
embarcações e nem chegavam à América. Diversas doenças se proliferavam, a
escassez de água e alimentos era grande e as pessoas que restavam vivas e com
mínimas condições de saúde física ao final do trajeto, eram obrigadas a trabalhar
incansavelmente. É nesse cenário que nasce a sociedade brasileira moderna,
17

Navios negreiros eram embarcações europeias que aportavam no continente africano e cruzavam
o oceano atlântico trazendo nativos africanos escravizados para a América. Disponível em:
<https://www.geledes.org.br/rotas-da-escravidao/>. Acesso em: 14 de set. 2019.
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estruturada a partir do racismo desde o início do período colonial. Em 2019, o Brasil
completa 519 anos desde que os navios portugueses chegaram à costa do país, e
destes, apenas 131 anos (cerca de um quarto) são de um período onde não é
permitido por lei o sistema de escravidão. Os anos que se passaram de 1550 até
1888 refletem até hoje nos dados estatísticos que se referem à população negra no
país. Por trás da imagem de democracia racial18 vigente no Brasil, existe uma
estrutura de racismo que impõe uma série de adversidades ao desenvolvimento
social do povo negro. Dessa maneira, é reforçada a estrutura de desigualdades
sociais presente desde o colonialismo no país.
Conforme Fernandes (2008), ainda que assinada a Lei Áurea19, não houve
possibilidade de o negro construir seu próprio destino, pois sequer houve um projeto
ou política pública que visasse inserir a população negra na sociedade brasileira.
Dessa forma, amplificou-se o processo de sabotagem e exclusão social de toda uma
população completamente deslocada, desestruturada e desamparada. Naquele
momento, o negro não tinha mais serventia para o branco, já que os até então
senhores de escravos não podiam mais explorar a mão-de-obra negra, e foi
simplesmente

abandonado

a

sua

própria

sorte,

sem

políticas

públicas,

marginalizado.
A preocupação pelo destino do escravo se mantivera em foco enquanto se
ligou a ele o futuro da lavoura. Ela aparece nos vários projetos que visaram
regular, legalmente, a transição do trabalho escravo para o trabalho livre,
desde 1823 até a assinatura da Lei Áurea. [...] Com a Abolição pura e
simples, porém, a atenção dos senhores se volta especialmente para seus
próprios interesses. [...] A posição do negro no sistema de trabalho e sua
integração à ordem social deixam de ser matéria política. Era fatal que isso
sucedesse (FERNANDES, 2008 apud LEITE, 2017, documento eletrônico).

Nesse sentido, tornamos a compreender a escravidão como um jogo de
interesses, fundamentado ainda em relações de poder. Após a assinatura da Lei
Áurea, essa população não tinha moradia, alfabetização, acesso à saúde, fonte de
renda ou direitos básicos; estava fadada a traçar seu futuro com o que lhe trouxesse
retorno mais rapidamente. Além disso, diversas medidas governamentais de
branqueamento social foram tomadas alicerçando os ideais do racismo institucional.
18

Termo que designa um patamar de equidade e igualdade entre brancos e negros em todos os
âmbitos da vida. Disponível em: <https://mundoeducacao.bol.uol.com.br/sociologia/democraciaracial.htm>. Acesso em: 10 de out. de 2019
19
Lei Áurea foi a lei assinada pela Princesa Isabel em 13 de maio de 1888 que dava liberdade aos
escravos no Brasil. Disponível em: <http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/leis/lim/LIM3353.htm>.
Acesso em: 11 de out. de 2019.
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Ao saírem das fazendas, os negros foram ocupando espaços que restavam nas
cidades, mas o poder público - sempre visando a ampliação dos espaços onde o
homem branco poderia estar sem a presença dos negros - atuava como força
contrária a esse fenômeno. E, por meio de leis, esse poder fazia com que a
população negra fosse cada vez mais para as periferias, distanciando-se dos centros
urbanos e dando início aos processos de favelização. Havia regulamentações
legislativas que legitimaram essas medidas. De acordo com Barros (2016,
documento eletrônico), em 1824 foi publicado um Ato de Lei Complementar à
Constituição do Império para proibir os negros de estudarem, com a seguinte
descrição: “Este texto complementar proíbe os negros (e leprosos) de frequentar
escolas pois são considerados ‘doentes e portadores de moléstias contagiosas’”.
Além disso, ressalta que
Também em relação aos alunos, os legisladores determinavam quem podia
(ou não) se matricular e/ou frequentar a escola pública, a partir de critérios
de gênero, idade, condição de saúde (ser portador de ou sofrer de moléstia
contagiosa) e condição jurídica ou racial (livre, liberto, escravo, ingênuo,
preto, filho de africano livre). A análise dessa construção ajuda na
compreensão da institucionalização da educação e ilumina possibilidades
de experiências negras (BARROS, 2016, documento eletrônico).

Segundo

Oliveira

(2019),

foram

se

articulando

novas

formas

de

marginalização e exclusão do povo negro. Em 1890, no então Brasil República,
criam-se duras leis para oprimir e tentar desagregar ainda mais o povo negro, como
a chamada Lei do Capoeira20, que proibia os negros de jogarem capoeira ou de se
juntarem manifestando suas culturas nas ruas. O cerceamento à “liberdade” dos
negros e as restrições/proibições impostas pelos poderes públicos (como a Lei do
Capoeira) deram origem aos movimentos de migração habitacional interna, que hoje
são as favelas, vilas, quilombos e alagados.
Sabe-se que o Brasil é um país desigual por inúmeros fatores, mas essa
desigualdade é muito maior quando se trata dos negros no país. Segundo pesquisa
realizada pelo IBGE, em 201721, mulheres negras sem cônjuge e com filhos até 14
anos são 64,4% da população mais pobre do país, e esse processo é

20

A Lei do Capoeira (Art. 402) proibia o “Fazer nas ruas e praças públicas exercício de agilidade e
destreza corporal conhecida pela denominação de capoeiragem”. Disponível em:
<https://www.youtube.com/watch?time_continue=1&v=lryL8ZAMq-E>. Acesso em: 10 ago. 2019.
21
Pobreza aumenta e atinge 54,8 milhões de pessoas em 2017. Disponível em:
<https://agenciadenoticias.ibge.gov.br/agencia-noticias/2012-agencia-de-noticias/noticias/23299pobreza-aumenta-e-atinge-54-8-milhoes-de-pessoas-em-2017>. Acesso em: 12 out. 2019.
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retroalimentado pelo racismo institucional22 ainda muito vigente no Brasil de 2019.
Mesmo que sucintos, os dados apresentados são suficientes para evidenciar que o
racismo estrutural23 é uma manifestação social que se constrói sob estruturas de
poder, sob variadas formas e por meios diversos, visando a manutenção de uma
determinada ordenação social de hierarquias, desde o período colonial no Brasil.
Assim, de acordo com Almeida (2018, p. 36), “as instituições são racistas porque a
sociedade é racista”. Essas questões serão melhor abordadas no próximo
subcapítulo.

3.1.1 Racismo Estrutural e Racismo Institucional No Brasil

O fenômeno do racismo pode ser compreendido sob três concepções: a
Individualista, a Institucional e a Estrutural (ALMEIDA, 2018). Na concepção
Individualista, conforme o autor, destacam-se características individuais do sujeito
(como o próprio nome sugere), entendidas como uma espécie de “patologia”, um
fenômeno de caráter individual atribuído a grupos e comportamentos isolados que
deve ser punida com base em normas éticas e jurídicas. Porém, assevera o mesmo
autor, essa concepção abre precedentes para que se entenda o racismo como fatos
isolados e não como comportamentos enraizados na sociedade.
A concepção Institucional, mais ampla, procura englobar as instituições da
sociedade. Para Almeida (2018), o racismo institucional é a ser atrelado a
comportamentos institucionais que buscam privilegiar indivíduos (brancos) em
detrimento de outros (negros), para desse modo produzir e reproduzir a ordem social
vigente. Em outras palavras, o autor expõe que o racismo institucional é a
materialização das formas de poder (dominador) nas instituições presentes na
sociedade sobre os indivíduos (dominados). Nessa direção, compreende que essas
estruturas de poder presentes nas instituições servem para, além de reafirmar seu
22

Racismo Institucional é basicamente o tratamento diferenciado entre raças no interior de
organizações, empresas, grupos, associações e instituições congêneres. Disponível em:
<https://www.geledes.org.br/racismo-institucional-o-ato-silencioso-que-distingue-asracas/?gclid=Cj0KCQiAtrnuBRDXARIsABiN7BqmivE7U3xesFZaLkkMm6VYXoM2vt9XQmfU1m_JMKUMFOB53mrAlsaAi8kEALw_wcB>. Acesso
em: 15 nov. 2019.
23
É o preconceito racial construído a fim de perpetuar a estrutura de poder vigente entre raças.
Disponívelem:<http://www.uel.br/neab/pages/arquivos/Livros/ALMEIDA,%20Silvio_%20O%20que%20
%C3%A9%20Racismo%20Estrutural_.pdf >. Acesso em: 14 out. 2019.
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poder de dominância, legitimá-lo e mantê-lo como elemento constitutivo das relações
sociais.
Por fim, o autor destaca a concepção do racismo Estrutural, que é de nível
mais profundo. Almeida (2018, p. 36) entende que “se é possível falar em racismo
institucional, significa que, de algum modo, a imposição de regras e padrões racistas
por parte da instituição é, de alguma maneira, ligada à ordem social que ela visa
resguardar”. Ou seja, a instituição reproduz o racismo, porque a estrutura social é
racista. É isso que sustenta, em nível mais profundo, o racismo institucional, e
embasa concepções como a de que o negro, por ser negro, não pode ocupar
determinados lugares na estrutura social, bem como, de algum modo, possibilita que
na rotina das práticas sociais sejam reproduzidos comportamentos racistas. A partir
de uma série de estereótipos institucionalizados, é produzida e reproduzida a
imagem do negro como um ser menor, atrasado, incapaz, negativo, ruim, etc.
Na perspectiva de Werneck (2013), o racismo se caracteriza como
institucional pelos aspectos de organização, reprodução e desenvolvimento em
estruturas, regras e práticas que são capazes de demarcar lugares e definir
oportunidades para sujeitos e grupos a partir de sua aparência atuando em
diferentes níveis: Pessoal, Interpessoal e Institucional. A autora entende que o nível
pessoal trata de sentimentos e condutas atrelado diretamente à ideia de
inferioridade/superioridade e passividade/proatividade, sempre transitando em
relações de poder. O nível interpessoal abarca as ações e omissões ligadas à falta
de respeito, desconfiança, negligências, perseguição, desumanização. Por sua vez,
em contexto macro, o nível institucional dialoga com relações materiais e de acesso
ao poder. Nesse cenário, a indisponibilidade, ou a falta de oportunidades, resulta em
menos acesso à informação e, consequentemente, menor participação no controle
social, o que leva ao engessamento da estrutura social.
Com base no que foi apresentado até aqui, torna-se evidente a convergência
de fatos históricos e relações de poder para que o racismo fosse entranhado na
sociedade brasileira. Werneck (2013) compreende que essa conformação é
retroalimentada deliberadamente em diversas instituições brasileiras e se exerce
para subsidiar as desigualdades sociais no país. O fato de serem criadas e mantidas
práticas para que os negros tenham cada vez mais empecilhos no que diz respeito à
ascensão social e acesso aos direitos humanos básicos, expõe a fragilidade da
democracia racial brasileira e evidencia o viés ideológico das organizações.
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Para a ONU (2014), o problema do racismo no Brasil se mantém vivo porque
ainda há uma parcela substancial da sociedade que tem dificuldade no entendimento
acerca do tema. A partir da noção de certo e errado pelo senso comum, subentendese o racismo como errado, mas ao categorizar o racismo como errado, ele para de
ser discutido pela parte branca da população, que acaba por se apropriar de uma
postura empática no que diz respeito ao seu entendimento. Tendendo-se assim a
achar que o racismo não existe, pois esses não o praticam – ao menos não na
concepção Individualista – ou apenas não percebem que praticam e/ou reformam
discursos/práticas racistas.
Segundo o IBGE, em 201824, a parte da população parda ou negra no Brasil,
correspondia a 55,3% da população segundo autodeclarações, porém, seguiam em
larga desvantagem nos âmbitos políticos, jurídicos, econômicos, acadêmicos e
aparecem como protagonistas somente nos piores índices nacionais. Conforme
Barths (2018, documento eletrônico), em 2018 os negros ocupavam apenas 15%
dos cargos de juízes atuantes no Brasil, 20% dos senadores e 30% dos deputados
federais. De 28 ministros do executivo nomeados, somente uma era negra. Em
paralelo a esses dados, os negros representam 75% da população carcerária
brasileira e 70% da população mais pobre. A cada 100 pessoas que sofrem
homicídio no brasil, 75 são negras. Nesse contexto, a ONU entende que o racismo
no Brasil é institucional e permeia todas as áreas da vida moderna. Ainda que
lentamente, os reflexos desse processo de colonização escravocrata, que se
perpetuam em espirais de silêncio, vêm sendo quebradas com a resistência do povo
negro.
Nas últimas décadas, temos assistido a um aumento progressivo da
consciência e da ação reivindicatória dos afrodescendentes e dos povos
indígenas, com um apoio cada vez mais amplo do conjunto da sociedade,
apesar das resistências de setores mais conservadores (GURAN, 2019,
documento eletrônico).

Em novembro de 2019 foi divulgado pelo IBGE que, pela primeira vez, os
negros são maioria nas universidades públicas no Brasil25. O número de 50,3%
representa a soma dos estudantes pretos e pardos de instituições públicas de ensino
24

População negra aumenta no Brasil. Disponível em:
<https://g1.globo.com/google/amp/economia/noticia/2019/05/22/em-sete-anos-aumenta-em32percent-a-populacao-que-se-declara-preta-no-brasil.ghtml>. Acesso em: 15 out. 2019.
25
Negros são maioria dos estudantes no ensino superior público do Brasil. Disponível em:
<https://g1.globo.com/jornal-nacional/noticia/2019/11/13/pela-primeira-vez-negros-sao-maioria-nasuniversidades-publicas-diz-ibge.ghtml>. Acesso em: 15 de nov. de 2019
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superior no país. Esse fato histórico mostra-se como um potencial combustível da
representatividade no acesso ao conhecimento acadêmico.
Entretanto, essa ampliação do acesso às universidades públicas, que é muito
positiva, não significa, por si, que o racismo tenha arrefecido. O homem branco
ainda segue se impondo como padrão referencial de poder no Brasil, pois sempre foi
símbolo de uma elite europeia que ditava normas políticas, jurídicas, sociais,
econômicas, culturais, acadêmicas, e é para este homem que são criados os
principais patamares nas estruturas de poder na sociedade até os dias atuais.
Todavia, alguns esportes, como é o caso do futebol (assim como de algumas
formas arte) tem sido potentes motores em direção a romper alguns desses padrões.
Nesse sentido, parece ter relevante papel na ascensão social do povo negro, ainda
que, muitas vezes, ser fruto de preconceito social subjetivo. Diante disso e
considerando os objetivos desta monografia, a seguir discorreremos sobre a relação
racismo e futebol no Brasil.

3.2 Racismo no futebol brasileiro

O futebol foi um esporte criado na Inglaterra e introduzido no Brasil por
Charles Miller em 1894. Miller era um jovem estudante brasileiro de São Paulo que
foi estudar na Inglaterra e que, ao voltar, trouxe consigo duas bolas de futebol, um
par de chuteiras e um livro com regras do esporte. O jovem era filho de um imigrante
escocês com uma brasileira, e seu pai veio ao Brasil trabalhar na São Paulo Railway
Company (companhia férrea). Por ser membro de uma elite da época, naturalmente,
Miller convivia com seus pares e o esporte então começou a ser difundido para essa
parcela da população (FOOTBALL, 2018).
Rodrigues Filho (2010) afirma que no começo do século XX o futebol era
praticado quase que exclusivamente por clubes de engenheiros, técnicos ingleses, e
jovens da elite metropolitana que circulavam neste espaço. A base dos principais
times de futebol era formada por profissionais liberais, servidores públicos,
acadêmicos e bacharéis em direito que monopolizavam os campeonatos nos bairros
de elite, e as partidas de futebol eram eventos sociais de “famílias de bem” das
classes mais abastadas. Nesse contexto, não se viam negros ou pobres; esses no
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máximo assistiam aos jogos de longe. Porém, o esporte foi sendo difundido com
tamanha velocidade que os espectadores e entusiastas que vinham de classes mais
baixas começaram a montar times para praticarem o futebol amador nas periferias
das cidades. Em poucos anos, segundo Rodrigues Filho (2010), já existiam clubes
estruturados com negros, mestiços e brancos que faziam frente aos grandes e
poderosos clubes de elites formados apenas por jovens brancos estudantes. Esse
foi o caso dos pioneiros Clube de Regatas Vasco da Gama, em 1898, Associação
Atlética Ponte Preta, em 1900, e Bangu Atlético Clube, em 1904.
O cenário revela uma elite que, em relação ao futebol, começava a perder
seus privilégios, sentindo-se diminuída nessa relação esportiva e social. Agora,
dividia com seus empregados e operários de fábricas, as até então brancas
arquibancadas onde assistiam seus familiares praticarem o esporte bretão. Isso
piorava quando seus empregados negros, pobres e periféricos venciam as partidas
apenas pela técnica e prática do esporte. Com a efervescência do esporte e
expansão para as classes de menor poder, o racismo institucional começava a surgir
nessa estrutura social (futebol) na intenção de quebrar essa abertura. No Rio de
Janeiro, medidas institucionais foram tomadas para que houvesse o branqueamento
do futebol, como explicam Silveira e Carvalho (2014, p. 20):
Em dezembro de 1917, o Diário Oficial carioca divulgou a Lei do
Amadorismo, onde dizia: “Não poderão ser registrados os que tirem os
meios de subsistência de profissão braçal [...] Aqueles que exerçam
profissão humilhante que lhes permitam recebimento de gorjetas, os
analfabetos e os que embora tendo profissão estejam, a juízo do Conselho
Superior, abaixo do nível moral exigido.

Silveira e Carvalho (2017) afirmam que em 1924, os três clubes da liga
formados pela elite (Clube de Regatas Flamengo; Fluminense Futebol Clube e
Botafogo Futebol e Regatas) deixaram a liga e criaram a AMEA - Associação
Metropolitana de Esportes Atléticos com o objetivo de expurgar negros, pobres e
periféricos do esporte, investigando os níveis de escolaridade dos atletas, seus
ofícios e sua renda na tentativa de isolar o futebol novamente. O Vasco ficou de fora
da criação da AMEA e só poderia entrar se excluísse 12 atletas negros.
Diversos casos de racismo institucional foram sendo documentados por
jornalistas ao longo dos anos. Silveira e Carvalho (2015) destacam o caso de Arthur
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Friedenreich26 como sendo um dos mais emblemáticos de racismo institucional que
o futebol presenciara até então. O autor afirma que o atleta brasileiro era filho de um
alemão com uma brasileira negra, assim, sua pele mestiça e seu fenótipo com
cabelos enrolados e olhos verdes faziam com que sua identidade fosse diversas
vezes questionada na sociedade. Silveira e Carvalho (2015) ressalta que
Friedenreich era um excelente atleta e se destacava tanto por seus feitos dentro das
quatro linhas que foi apelidado de El Tigre. Porém, muitas vezes era necessário que
o jogador penteasse os cabelos encaracolados rente ao couro cabeludo para que os
“caracóis” fossem camuflados. Outro exemplo da pressão social foi o caso de Carlos
Alberto, jogador do Fluminense que, na tentativa de esconder sua cor para ser
aceito, maquiava-se com pó-de-arroz para entrar em campo. O pó de arroz em sua
pele a deixava mais clara, e logicamente, aceito aos olhos das elites. Porém, durante
a partida o suor derretia a maquiagem, fazendo com que a tentativa frustrada de se
mascarar virasse motivo de chacota, como explicam Silveira e Carvalho (2015).
Outra questão a destacar é o fato de que aos poucos o capital começa a
ingressar em forma de bonificações aos atletas, de modo que o futebol foi
abandonando o amadorismo e migrando para a profissionalização. Silveira e
Carvalho (2015 p. 23) afirmam que “o aparecimento do operário-jogador
proporcionou aos operários a possibilidade de o esporte ser uma segunda fonte de
renda, além de uma relativa mobilidade social dentro da fábrica”. Pode-se dizer,
então, que alguns jogadores negros, aos poucos, passaram a ter possibilidades de
ascensão social por meio do futebol. Esse processo ocorreu em outros estados
brasileiros. Manenti (2014) explica que no Rio Grande do Sul os negros eram
proibidos de jogar futebol por convenção social, pois, na tentativa de europeizar o
Brasil das elites, a prática do esporte foi incorporada por descendentes de alemães e
era praticado pelo status que trazia. No Brasil do início do século XX, o racismo era
uma prática cotidiana, não contestada como prática social institucionalizada.
Santos (2015) afirma que é nesse contexto que nasce a Liga Nacional de
Football Porto Alegrense, ou Liga dos Canelas Preta – como foi pejorativamente
apelidada por jornalistas da elite –, que foi um marco na história do futebol porto
alegrense. Datada do início de 1910 até meados de 1930, a liga foi uma competição
formada por times de futebol construída para oportunizar o esporte àqueles cidadãos
26

Caso Arthur Friedenreich. Disponível em: <https://observatorioracialfutebol.com.br/historias/ainsercao-do-negro-no-futebol-brasileiro/>. Acesso em: 19 out. 2019.
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que não podiam jogar em grandes clubes da capital em razão do racismo ou do
preconceito social. A liga congregava times que tinham o seu corpo de jogadores
composto por atletas negros, pobres e periféricos, e esses eram em maioria
trabalhadores braçais, como pedreiros, operários, engraxates, carregadores e
artesãos. Com o desenvolvimento de seus atletas e a estruturação dos clubes, a liga
foi tomando relevo no contexto do futebol de Porto Alegre das décadas de 20 e 30.
Silveira e Carvalho (2015) complementam e afirmam que por conta da injeção inicial
de capital nos clubes, a liga foi extinta em meados de 1930, quando os clubes de
maior porte começaram a contratar alguns jogadores que se destacavam. Os
autores ainda ressaltam que:
Nos campos de várzea o jogador negro imprimiu um estilo próprio de magia
e arte ao futebol brasileiro, diferente das formas arcaicas do jogo de bola.
Os negros jogavam com mais ginga, com mais habilidade e reinventando os
espaços, afinal o drible não é outra coisa que a criação de espaço, onde
espaço não existe. Foi o que bastou para os clubes grandes realizarem um
arrastão nos clubes das Ligas Negras. Contudo, a proibição de escalar
jogadores negros criava um problema para técnicos e cartolas. Toda uma
seleção de atletas com habilidade, porte físico e vontade de jogar bola
ficava de fora dos gramados. Não demorou muito para dirigentes
perceberem a vantagem competitiva que teriam caso deixassem ideologias
antiquadas de lado e aceitassem atletas negros. (SILVEIRA E

CARVALHO, 2015, p. 22)

Assim, a liga teve uma curta duração. Porém, solidificou-se não somente
como forma de resistência do povo negro, mas também abriu portas para que os
negros pudessem ingressar em clubes tradicionais do futebol em um tempo de muita
segregação. Todavia, o racismo e o preconceito social no futebol não acabaram
quando as portas dos clubes se abriram para negros e periféricos; a expansão do
esporte gerou mais entusiastas, mais torcedores e mais praticantes, mas não
suprimiu a ideia de racismo nas instituições esportivas. Pelo contrário, o atraso e a
abertura somente sob a pressão do mercado expôs a mentalidade de organizações
esportivas que tinham o racismo institucional intricado em suas criações.
Apesar de a abertura do futebol aos negros ter ganhando força a partir de
1930, segundo Silveira e Carvalho (2014), foi só no ano de 2005 que houve a
primeira punição a um clube por racismo no Brasil. Durante esse tempo, o racismo
foi se entranhando em cânticos simbólicos e, principalmente, na mentalidade dos
torcedores. Silveira e Carvalho (2014) ressaltam que no ano de 2005, o Juventude
Esporte Clube jogava, na cidade de Caxias do Sul, contra o Internacional, e sempre
que o atleta Paulo César (Tinga, jogador negro) tocava na bola, ouvia-se sons de
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torcedores imitando macacos. O Juventude foi multado em R$ 200.000,00 e perdeu
o mando de campo de seu estádio por dois jogos. Antes desse marco, os muitos
casos de racismo em estádios de futebol não eram sequer registrados.
Um famoso exemplo que evidencia a concretude do racismo institucionalizado
no futebol, foi o Maracanazo27. Na oportunidade, o Brasil perdeu a final da Copa do
Mundo de 1950 no Maracanã, em um jogo contra o Uruguai, com um gol ao final do
segundo tempo. Conforme Carvalho (2017), o goleiro da seleção brasileira Moacir
Barbosa ficou marcado como o algoz da própria equipe ao deixar passar a bola do
jogo. Teria sido mais uma final normal com um time saindo campeão e outro
derrotado se a cor da pele do goleiro não fosse negra. Segundo o autor, o goleiro
sofreu ofensas por mais de 40 anos nas ruas, bares, restaurantes e lojas; Barbosa
passou por inúmeras situações constrangedoras e humilhantes com sua família e
então as elites voltaram a questionar o valor do negro no futebol. Além do goleiro
Barbosa, Juvenal e Bigode também eram negros e compunham a seleção na época,
Rodrigues Filho (2010) define a culpa que puseram nesses atletas como um
recrudescimento do racismo, que retornou mais intenso entre os brasileiros, que
teriam associado a perda na Copa à origem étnica e social dos atletas negros.
Mais recentemente, em 2018, o Brasil disputava as quartas de final da Copa
do Mundo da Rússia, o jogo era Brasil contra Bélgica. O volante Fernandinho falhou
em um dos gols da Bélgica e, segundo Sthephanie (2018), foi o suficiente para que
as suas redes sociais e de sua família toda fossem inundadas de comentários
racistas por parte daqueles torcedores insatisfeitos com a atuação do jogador. A
imagem a seguir (figura 9) ilustra como muitos torcedores comportaram-se nas redes
sociais durante o ocorrido.
Figura 9. Ofensas racistas de um torcedor brasileiro contra o jogador Fernandinho.

27

Maracanaço ou Maracanazo (espanhol) é um neologismo criado da fusão entre as palavras
Maracanã e fracasso, referindo-se à derrota brasileira na final da copa do mundo de 1950 entre Brasil
e Uruguai, no estádio Maracanã.
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Fonte: Site TODOS OS NEGROS DO MUNDO, 2018.

28

Desde o início do levantamento de dados, em 2014, os relatórios anuais da
discriminação racial no futebol evidenciam os números de casos de racismo em uma
crescente. Segundo Silveira e Carvalho (2017), somente no ano de 2017 foram
registrados 43 casos de racismo no futebol brasileiro, e desses, 10 foram no Rio
Grande do Sul; o estado sulista possui o maior número de casos registrados no
período de 2014 a 2017, totalizando 26. Partindo dessa lógica, é possível inferir que
em um período onde não se discutia com grande abrangência sobre racismo (1930
até 2005), inúmeros casos podem ter ocorrido sem nenhum tipo de punição ou
educação para a prevenção. Importa destacar que o Código Brasileiro de Justiça
Desportiva (CBJD) prevê a proibição de entrada nos estádios aos torcedores que
forem flagrados praticando atos de racismo como registrado no artigo 243-G. Caso
os atos sejam praticados por muitos torcedores, as punições podem ser estendidas
aos clubes, como aconteceu com o Grêmio, no ano de 2014, no caso de racismo
contra o goleiro Aranha, do Santos. Em um jogo válido pela Copa do Brasil, a
torcedora Patrícia Moreira, de 23 anos, foi flagrada por câmeras de televisão
proferindo a palavra macaco diversas vezes em direção ao goleiro. Entretanto, as
câmeras também flagraram muitos outros torcedores realizando o mesmo ato e,
nesse caso, o Grêmio foi expulso da competição. O caso do goleiro Aranha teve
repercussão nacional, pois a vítima não silenciou diante dos gritos e ofensas racistas
e, a partir da sua revolta, a mídia obrigou-se a dar visibilidade ao fato.
Assim como o caso do goleiro Aranha, diversos outros atletas sofreram e
ainda sofrem com o racismo no futebol. Os casos mais famosos até hoje registrados
dão conta de evidenciar a precariedade, a falta de preparo, empatia e
28
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conscientização das organizações futebolísticas e clubes. O árbitro Márcio Chagas
da Silva também passou por diversos casos de racismo enquanto praticava suas
atividades. Segundo Silveira e Carvalho (2014), o registro mais conhecido foi quando
o árbitro teve seu veículo depredado no estacionamento de um estádio no interior do
Rio Grande do Sul. Na ocasião, bananas foram postas no cano de descarga do carro
após um jogo entre Esportivo de Bento Gonçalves e Veranópolis, em partida válida
pelo Campeonato Gaúcho. Márcio Chagas também não silenciou diante das
agressões sofridas e deu início a todo um processo que tornou visível o racismo
(racismo estrutural), e têm servido como base para diversas discussões e diálogos
na busca pela mudança de pensamento no futebol (SILVEIRA E CARVALHO, 2014).
Como exposto ao final do capítulo anterior, a maior parte dos casos de
racismo registrados no meio futebolístico no Brasil ocorre dentro dos estádios de
futebol (figura 10), sejam eles de torcedores contra jogadores, de jogadores contra
jogadores e/ou de torcedores contra torcedores. Esse cenário torna possível a
compreensão de que a camuflagem em meio a milhares de torcedores é uma
estratégia muito utilizada pelos agressores para não serem responsabilizados. Le
Bon explica, em sua obra Psicologia das Multidões (1895), que o sujeito tende a
perder a noção de individualidade e responsabilidade quando inserido em grandes
grupos, e acaba se comportando como o todo e não apenas uma parte. Nessa
direção também fica claro que as atitudes agressivas e inconsequentes, como o
racismo, são potencializadas quando o risco de identificar o sujeito agressor é
diminuído.
As

reflexões

de

Le

Bon

(1895)

tornam

possível

associar

esses

comportamentos às torcidas de futebol. O comportamento coletivo dos torcedores
vai ao encontro do esperado pela norma social que, como mencionado, é regida por
um seleto grupo masculinizado, branco e heteronormativo.
Figura 10. Espaços de ocorrências de racismo no futebol.
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Fonte: RELATÓRIO ANUAL DA DISCRIMINAÇÃO RACIAL NO FUTEBOL, 2017.

29

Os dados destacados na figura 10 evidenciam que a realidade dos negros no
futebol torna-se mais árdua quando o opressor ganha terreno, seja dentro do estádio
ou em uma rede social mascarado por um perfil falso. Pode-se inferir que a
oscilação presente no número de casos registrados espelha-se em uma condição
ainda pouco favorável e eficaz às vítimas.
Entende-se o racismo como um problema de ordem histórico-social que deve
ser extinto. O que exige, mais do que mudanças de práticas, transformações
estruturais e institucionais, não a partir dos brancos, mas a partir do que importa
para os negros, com base em suas visões e vivências, pois são os que sofrem,
especialmente devido à cor da pele, diferentes violências todos os dias. Nesse
sentido, a educação, não apenas a educação formal, tem papel fundamental na
supressão do racismo na sociedade, é por meio dela que são abertas as portas para
o conhecimento e construídas as pontes entre culturas. O futebol passa a ser uma
extensão da relação social humana, por isso, os clubes (principalmente no Brasil)
precisam ter como função social a criação de campanhas de informação e o trabalho
de educar sua torcida para que não haja racismo ou qualquer outro tipo de
preconceito no ambiente esportivo.
A partir das breves considerações sobre o racismo no futebol brasileiro e a
fundamentação teórica apresentada neste capítulo, pode-se interpretar que quem
rege as relações de poder é quem detém os privilégios sociais, e quando a ordem
social é abalada, rapidamente são construídos mecanismos para restabelecê-la.
29
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A dupla de clubes mais famosa do sul do país também é um fator importante
na história do futebol no Brasil, e de particular interesse para este estudo. Assim, a
seguir discorreremos sobre as origens e alguns símbolos da dupla Gre-Nal no
contexto do futebol do Rio Grande do Sul e, posteriormente, do Brasil.

3.2.1 As origens da dupla Gre-Nal

Ao contrário do restante do país onde os descendentes de ingleses fundaram
os clubes de futebol, em Porto Alegre, os dois primeiros clubes nasceram com
origem alemã. Segundo Manenti (2014), o Sport Club Rio Grande fazia uma série de
viagens de trem pelo Rio Grande do Sul para difundir o esporte, e no feriado de 7 de
setembro de 1903 passava por Porto Alegre para jogar uma partida amistosa no
terreno do velódromo (onde atualmente é o Parque Farroupilha). Entretanto, uma
das poucas bolas furou e para que o espetáculo continuasse, um paulista chamado
Cândido Dias da Silva, que também praticava o esporte e assistia de longe, ofereceu
a sua bola em troca de informações sobre como fundar um clube. Apenas 8 dias
depois, 32 homens assinavam a ata de fundação do Grêmio Foot-Ball Porto
Alegrense; entre os 32 sobrenomes, 25 tinham origem germânica, eram nomes
como: Bohrer, Siebel, Kallfelz, Schuck e Uhrig.
Manenti (2014) aponta que o primeiro rival do Grêmio foi o extinto FussBall
Porto Alegre, fundado no mesmo dia e ano do clube gremista. Todos os fundadores
do Fussball eram ciclistas da Rodforvier Verein Blitz, equipe formada também por
descendentes de alemães. Em poucos anos, o Grêmio já tinha muitos torcedores
associados, seus trajes azuis se destacavam no cenário porto alegrense, mas ainda
assim os jogadores eram todos brancos e membros da elite metropolitana. Manenti
(2014) afirma que seis anos depois, em 4 de abril de 1909, nasce o Sport Club
Internacional, contrapondo em cores e valores o então maior clube de Porto Alegre.
O Inter trajava-se desde o início de vermelho e foi fundado por três irmãos paulistas
da família Poppe (Henrique Poppe Leão, José Eduardo Poppe e Luiz Madeira
Poppe). Para Manenti (2014), desde o início os propósitos da criação do
Internacional eram claros: rivalizar o Grêmio e oportunizar o futebol àqueles atletas
brasileiros e estrangeiros que não eram bem-vindos na equipe azul. Assim,
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batizaram o clube de Internacional e, desse modo, iniciou a maior rivalidade entre
clubes de futebol do Brasil.30
Entretanto, segundo Manenti (2014), engana-se quem pensa que os negros
eram aceitos desde o início no Internacional. Na segunda década de 1900, a
exclusão dos negros era uma imposição social muito raramente quebrada e com
isso as ligas se subdividiam por classes sociais. Carvalho (2015) explica que foi
somente durante a ascensão da Liga dos Canelas Preta que o Internacional resolveu
reformular seu estatuto e passar então a aceitar jogadores negros, aproveitando que
sua localização geográfica privilegiava o acesso de negros e periféricos ao estádio
do clube, já que a área onde se encontrava o campo do Internacional era cercada de
quilombos. O Grêmio, porém, “foi o último time a aceitar a raça porque em seus
estatutos, constava uma cláusula que dizia que êle [sic] perderia seu campo, doado
por uns alemães, caso aceitasse pessoas de côr [sic] em seus quadros”
(RODRIGUES, 1963 apud CARVALHO, 2014, documento eletrônico).
O início da história dos clubes de futebol em Porto Alegre evidencia as
relações sociais, as forças e todos os aspectos que a compunham. Nesse cenário,
mostrava-se acentuado o racismo estrutural como mecanismo potencializador da
relação de poder entre dominados e dominadores. Com o passar dos anos, os
clubes foram tomando maiores proporções, as torcidas foram crescendo e alinhando
seus discursos aos discursos dos clubes, criando assim novos fatores identitários
que teceram a história. Dentre eles, damos como exemplo suas cores, seus
símbolos, seus mascotes, seus cânticos, etc.
A dupla Gre-Nal nasce do antagonismo. Como supracitado por Manenti
(2014), o Internacional teve, desde sua fundação, o propósito rivalizar o Grêmio e,
institucionalmente, contrapor seus valores, cores e símbolos. A origem germânica do
Grêmio lhe rendeu não somente nomes teuto-brasileiros em sua ata de fundação,
como também referências claras na construção de sua identidade. Após alguns anos
de existência e a solidificação do Grêmio como grande clube da Capital, em 1946,
segundo Marinho (2018), o time azul adota o mosqueteiro como mascote (figura 11).
A autora afirma que o chargista Pompeo, que trabalhava para o jornal Folha da
Tarde, criou um personagem para cada time que disputava o Campeonato Gaúcho
30
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daquele ano. O mosqueteiro foi escolhido pelo artista para defender as cores do
Grêmio e, ainda segundo a autora, a torcida gremista comprou a ideia de imediato.
o mosqueteiro foi mesmo invenção do chargista Pompeu, da Folha da
Tarde/Correio do Povo. Antes mesmo de iniciar o Campeonato Gaúcho de
1946, disputado apenas pelos clubes de Porto Alegre, a Folha da Tarde já
anunciava que, às terças e sextas-feiras, seriam publicadas as charges do
Pompeu e fazia uma breve explanação sobre o enredo e o perfil dos
personagens. Resumidamente, “O Casamento da Rosinha” era uma
metáfora sexual na qual a rosinha, “moça esbelta e vaidosa”, simbolizava o
campeonato e, seus pretendentes, os clubes. Tinha o Zé Marmita,
representando os colorados – “democrata cem por cento/quando surge o
povo grita/Salve o Dr. Marmita”-, o Mosqueteiro, gremista – “esgrimista das
palavras e da pelota” – e outros como o Seu Dindim, do Força e Luz – clube
ligado à Companhia Carris, responsável pelos bondes – e o Seu Sertório, do
Renner – um dos últimos “clubes de fábrica” do futebol gaúcho. O flerte da
semana seguia de acordo com os resultados do domingo e, à medida que
se aproximava o final do campeonato, a Rosinha voltava as suas atenções
apenas para o Zé Marmita e Mosqueteiro, tendo, este Último, seduzido a
moça (GREMIOPÉDIA, 2017, documento eletrônico).

Manenti (2014) afirma que toda a construção da identidade do Grêmio tem
forte influência européia em geral, assim, com seu mascote não poderia ser
diferente. Os mosqueteiros eram símbolo de bravura e coragem na França do século
XVII, e faziam parte da elite do exército. Eram guerreiros que lutavam em favor do
rei e ao adotar esse símbolo para si, o Grêmio pretendia trazer a bravura e os
valores destes guerreiros para os seus atletas. De certa forma, atrelava a imagem do
clube a características de elite.
Figura 11. O Mosqueteiro - Mascote do Grêmio Football Porto Alegrense
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Fonte: GREMIOPÉDIA, 2017.

Manenti (2014) defende que na contramão do que o rival desenhava para si, o
Internacional buscava valorizar sua história recente e resolveu adotar um
personagem ficcional do folclore brasileiro como mascote. O autor afirma que ao
adotar o Saci-Pererê (figura 12), o Internacional iniciou a construção de uma de suas
primeiras estratégias de marketing, buscando reafirmar sua identidade e legitimar
sua imagem com os torcedores do clube. A história do Saci-Pererê (ou apenas Saci)
nasce com a chegada dos escravizados ao Brasil. Por ser uma entidade brincalhona,
que aprontava travessuras e enganava viajantes, logo foi associado aos jogadores
negros do Internacional. Para melhor compreender essa associação, importa
destacar que, segundo Manenti (2014), na década de 1940 o Internacional tornavase uma potência no futebol estadual e nacional, assim era apelidado de Rolo
Compressor. Para coroar essa boa fase e manter-se no topo, o clube precisava
afirmar sua identidade vencedora e alegre, mantendo seu público por perto, logo a
figura do jovem negro malandro, que engana os adversários com dribles e
travessuras, foi diretamente associada ao clube. Porém, foi somente em 2016 que o
Saci se tornou oficialmente o mascote do Internacional, ganhando espaço
documentado no estatuto do clube.
Figura 12. O Saci-Pererê - Mascote do Sport Club Internacional.
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Fonte: SPORT CLUB INTERNACIONAL, 2016.
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fundamental

importância

da

representatividade em um clube de grande porte do Brasil. Quando o Internacional
define que seu mascote será um menino negro, abre precedentes para que o
racismo seja, ao menos, discutido, principalmente quando o clube se localiza no
estado onde mais ocorrem casos de racismo no país, segundo o Observatório da
Discriminação racial no Futebol).
Durante a realização desta pesquisa, destacamos o histórico dos clubes de
futebol e o contexto no qual eles foram inseridos desde sua fundação, para que
sejam entendidas todas as ações propostas por esses. Para Schein (2009), a cultura
organizacional deve basear as ações e o posicionamento das organizações e, ao
compreendermos as relações culturais que moldam a identidade dos clubes
32
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estudados, é possível realizar uma análise crítica mais completa das ações
construídas e refletir sobre as possibilidades futuras.
Nessa direção, no próximo capítulo realizamos a análise das campanhas
institucionais construídas pela dupla Gre-nal que têm como objetivo combater o
racismo no ambiente esportivo.
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4. ANÁLISE DE CAMPANHAS ANTIRRACISMO REALIZADAS PELA DUPLA
GRE-NAL

Neste capítulo são analisadas as estratégias de comunicação e ações de
posicionamento institucional realizadas pela dupla Gre-Nal em campanhas que
visam o combate ao racismo no futebol. Porém, antes da análise propriamente dita,
apresentamos os procedimentos metodológicos empregados na coleta, organização
e análise dos documentos empíricos e, na sequência, realiza-se a análise dos
documentos selecionados, conforme objetivos desta pesquisa monográfica.
4.1 Procedimentos Metodológicos

Esta pesquisa se caracteriza por ser exploratória, com revisão bibliográfica e
análise documental. A pesquisa exploratória é empregada para se entender alguns
dos principais fatores da ocorrência do racismo no futebol. Segundo Gil (2008, p.
27), a pesquisa exploratória é desenvolvida “com o objetivo de proporcionar visão
geral, de tipo aproximativo, acerca de determinado fato”. O autor afirma que esse
tipo de pesquisa é mais utilizado quando o tema escolhido é pouco explorado. Nessa
direção, primeiro realizamos uma pesquisa bibliográfica, conforme capítulos teóricos
apresentados, para embasarmos este estudo. Além disso, outros dados foram
conseguidos a partir de pesquisa documental, em sites institucionais, portais de
notícias e jornais.
A pesquisa documental também foi empregada para a coleta e seleção dos
materiais de comunicação institucional dos referidos Clubes analisados neste
capítulo. A coleta se deu a partir dos sites e redes sociais oficiais dos Clubes. Nesta
pesquisa, os documentos são apresentados a partir de categorias pré-estabelecidas
como Identificação e ação (se manifestação, evento ou campanha) e Descrição
(breve contextualização da ação analisada), analisados a partir da técnica Análise e
Interpretação, de acordo com Gil (2008), conforme apresentamos a seguir.
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4.2 TÉCNICAS DE PESQUISA E COLETA DE DADOS

Para coletar o material empírico, nesta pesquisa, utilizamos a pesquisa
documental como técnica central, compreendendo a identificação, verificação e
apreciação de documentos que constituem conhecimento, dados ou informações já
organizados. Enquanto o processo de coleta era realizado, também ocorria o
processo pré-analítico, que auxiliou na posterior filtragem dos materiais estudados. A
análise documental, conforme Moreira (2005), é bastante empregada por diversas
áreas do conhecimento como apoio para a pesquisa científica. A autora (2005, p.
276) afirma que “a análise documental, muito mais que localizar, identificar,
organizar e avaliar textos, som e imagem, funciona como expediente eficaz para
contextualizar fatos, situações, momentos”.
Os documentos analisados nesta monografia foram coletados a partir de
diversos materiais compartilhados pelos próprios clubes em seus sites oficiais e nas
redes sociais Instagram, Facebook e Twitter. Inicialmente, pretendíamos pesquisar
em materiais exclusivamente advindos de uma rede social específica de cada clube,
porém, como não há uniformidade e/ou um padrão que normatize as suas
publicações, tornou-se mais complexa a realização da pesquisa nesse formato.
Assim, foi necessário uma coleta e compilação de materiais de diversas plataformas
dos clubes.
A etapa de organização dos documentos (Quadro 1), consiste na primeira
etapa do estudo documental. Os materiais dispostos no quadro 1 são matérias dos
sites dos clubes que referem-se às manifestações, eventos ou campanhas criados
e/ou adotados por esses. Ao pesquisar pelo termo racismo nos sites, encontramos
diversas matérias, porém, muitas delas apenas mencionam o racismo em algum
momento, não se encaixando em uma manifestação, evento ou campanha no
combate ao racismo.
No site do Sport Club Internacional, foram encontrados 26 registros da
palavra racismo. Entretanto, para que houvesse um recorte cronológico, foram
utilizadas matérias a partir de 2014. Segundo os critérios pré-estabelecidos
(manifestação, evento e/ou campanha) foram classificadas apenas as 11 principais
materiais. Já no site do Grêmio Football Porto Alegrense, foram localizados 21
resultados na busca pela palavra racismo e, desses, 5 foram utilizados para compor
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o corpus da análise.
O recorte temporal empregado (a partir de 2014) foi definido por uma série de
fatores: a) para que se consiga compilar uma quantidade significativa de material
para análise (5 anos até a realização deste estudo); b) porque em 2014 foi publicado
o I Relatório da Discriminação Racial no Futebol; c) 2014 foi o ano em que o árbitro
Márcio Chagas da Silva expôs o mais famoso caso de racismo por ele sofrido; e d)
nesse mesmo ano, o Grêmio foi excluído da Copa do Brasil por motivos de racismo
da torcida contra o goleiro Aranha, do Santos. Esses fatos muito contribuíram para
que as discussões sobre racismo no futebol ganhassem mais relevo e visibilidade.
Como desdobramento, e em perspectiva de acesso aos documentos para esta
pesquisa, também permitiram realizar a coleta dos materiais de mais qualidade e em
maior quantidade.
Quadro 1. Descrição dos documentos analisados neste estudo.
Nº

Ação e
Identificação

Descrição

Clube

Data

Disponível

1

Manifestação –
Inter manifesta
repúdio ao
racismo no
futebol.

Inter entra com faixa “Todos
iguais - S.C. Internacional Futebol Contra o Racismo”
em jogo pelo Campeonato
Gaúcho.

Internacional

Mar.
2014

https://bit.ly/
2oBsq9U

2

Manifestação –
Grêmio repudia
atos de racismo

Os jogadores entraram em
campo com uma faixa com
os dizeres: “somos azuis,
pretos e brancos”, na
tentativa de posicionamento
institucional.

Grêmio

Ago.
2014

https://bit.ly/
36stptZ

3

Evento – Inter
cria o II
Seminário da
Sócia Colorada.

O Inter promoveu um evento
com palestras voltadas ao
público feminino. Entre as
palestras, Márcio Chagas da
Silva falou sobre racismo.

Internacional

Out.
2014

Indisponível

4

Manifestação –
Inter marca
presença na V
Semana da
Consciência
Negra de POA.

O Vice-Presidente Marcelo
Medeiros participou de um
evento para discutir o
racismo e afirmou “A
responsabilidade da dupla
Gre-Nal é de ser o principal
fator de inclusão social e
cidadania”.

Internacional

Nov.
2014

https://bit.ly/
2PDoXTy

5

Manifestação –
Grêmio participa

O vice presidente Adalberto
Preis se posicionou contrário

Grêmio

Nov.
2014

https://bit.ly/
329deym
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de debate sobre
racismo no
futebol.

ao racismo e também às
medidas tomadas pela
exclusão do Grêmio do
campeonato pelo racismo
cometido por torcedores.

6

Manifestação –
Inter se reúne
com Observatório
da Discriminação
Racial no
Futebol.

Internacional abre suas
portas para o Observatório
da Discriminação Racial no
Futebol e planeja diversas
ações.

Internacional

Mar.
2015

https://bit.ly/
2C1mZnP

7

Evento – Inter
promove jogo da
Tolerância
Racial.

Em parceria com o
Observatório e a Ajuris, o
Inter promove evento com o
slogan “somos todos iguais”.

Internacional

Jul.
2015

https://bit.ly/
2WwXjJf

8

Manifestação –
Saci conquista
torcedores, vira
atração e resgata
a história do
inter.

Inter oficializa em estatuto o
Saci como seu mascote e
promove ações com o
mesmo dentro e fora do
estádio.

Internacional

Set.
2016

https://bit.ly/
34gZAuw

9

Evento – Inter
recebe visita do
Observatório da
Discriminação
Racial

Observatório apresenta o seu
trabalho aos jogadores do
inter.

Internacional

Nov.
2016

https://bit.ly/
2oBHNiB

10

Manifestação –
Grêmio adere à
campanha We
Remember.

A Fundação Israelita do RS e
o Grêmio se uniram na
campanha We Remember. A
Campanha ocorre desde
2005 e visa homenagear e
provocar uma reflexão sobre
as atrocidades que
aconteceram contra o povo
judeu e outras minorias
durante a Segunda Guerra
Mundial.

Grêmio

Jan.
2019

https://bit.ly/
34jU0rq

11

Campanha –
Grêmio firma
parceria com
Observatório

Grêmio e Bahia se unem
contra o preconceito na 7ª
rodada do brasileirão 2019.
Os clubes entraram vestindo
seus uniformes com patches
do Observatório da
Discriminação Racial no
Futebol. As camisetas dos
jogadores foram leiloadas e o
valor arrecadado doado ao
observatório para a
confecção de cartilhas
educacionais antirracistas.

Grêmio

Mai.
2019

http://bit.ly/2
qeRUdy

12

Manifestação /
Ação Clube do
Povo inaugura

Inter cria uma diretoria para
pensar e executar ações que
visem a ampliação do papel

Internacional

Jun.
2019

https://bit.ly/
2N4GWk0
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Diretoria de
Inclusão Social

do Clube na luta contra o
racismo, xenofobia,
homofobia e demais
preconceitos.

13

Campanha Gre-Nal contra a
discriminação
racial

Inter, Grêmio e o
Observatório somaram forças
para lutar contra o racismo. A
partida contou com faixas
contra o racismo, patches
nas camisetas dos times,
braçadeiras para os capitães
e camisetas da campanha
vestindo os mascotes. A
ideia foi visibilizar o racismo
para discuti-lo.

Internacional

Jul.
2019

https://bit.ly/
2qbwTk3

14

Campanha -GreNal contra a
discriminação
racial.

Grêmio, Inter e o
Observatório somaram forças
para lutar contra o racismo.
O jogo contou com faixas
contra o racismo, patches
nas camisetas dos times,
braçadeiras para os capitães
e camisetas da campanha
vestindo os mascotes. A
ideia foi visibilizar o racismo
para discuti-lo.

Grêmio

Jul.
2019

https://bit.ly/
2NvFCpb

15

Campanha Inter apresenta
com
exclusividade o
quinto relatório
da discriminação
racial no futebol.

Inter e Observatório criam
em parceria um evento
aberto para divulgar os
resultados do quinto
Relatório da Discriminação
Racial no futebol.

Internacional

Set.
2019

https://bit.ly/
36npj6x

16

Evento – Museu
do Inter convida
para atividades
do dia do Saci.

Evento voltado ao público
infantil para a celebração do
dia do Saci.

Internacional

Out.
2019

https://bit.ly/
32cen8I

Fonte: Elaborado pelo autor, 2019.

Além dos documentos destacados no quadro 1, foram pesquisadas algumas
postagens da campanha #ChegaDePreconceito dos clubes em parceria com o
Observatório da Discriminação Racial no Futebol. A campanha foi difundida nas
redes sociais, mas por se tratarem de trabalhos apenas replicados em várias mídias,
essas postagens foram analisadas apenas de modo complementar às informações
dispostas nos materiais do quadro 1.
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4.3 Procedimentos para análise dos documentos

A análise realizada tem como base o histórico social, político e cultural de
origem dos clubes, os contextos nos quais se inserem ao longo da história, nos
conceitos de comunicação organizacional, cultura organizacional e posicionamento,
bem como as discussões de racismo propostas pelos diferentes autores mobilizados
nesta pesquisa. Além disso, a análise e interpretação (GIL, 2008), serão os
procedimentos empregados para o estudo dos documentos e, ainda conforme o
autor, mesmo sendo procedimento distintos, sempre figuram como processos
relacionados. A análise organiza os dados de forma que “possibilitem o fornecimento
de respostas ao problema proposto para investigação” (GIL, 2008, p. 156), enquanto
a interpretação procura um sentido mais amplo das respostas, correlacionando com
conhecimentos previamente apresentados na pesquisa.
A técnica consiste numa etapa de seleção e organização dos dados para,
após, subdividi-los em categorias “para que as conclusões se tornem razoavelmente
construídas e verificáveis” (GIL, 2008, p. 175). Nessa direção, a análise foi
organizada em: a) estratégias de comunicação antirracismo da dupla Gre-Nal; b)
campanhas em parceria com o Observatório da Discriminação Racial no Futebol; e
c) ações gerais empregadas no posicionamento institucional. Na sequência, realizase a interpretação dos dados e sua articulação com o referencial teórico acionado.

4.3.1 Estratégias de comunicação antirracismo da dupla Gre-Nal
As estratégias de comunicação antirracismo desenvolvidas pela dupla GreNal, em forma de propaganda institucional, podem ser divididas em algumas frentes
de atuação. Entretanto, para que se possa melhor entendê-las, é necessário realizar
breve mapeamento dos seus públicos. O principal público de interesse de um clube
é a sua torcida; é por ela que existe e para quem realiza a maior parte de suas
ações. Porém, há vários outros públicos relevantes. Dentre eles, destaca-se que,
assim como as empresas, os clubes empregam pessoas direta e indiretamente, tais
como os funcionários, os fornecedores, os dirigentes (mesmo não remunerados) os
atletas e até os ambulantes do comércio informal. Outros clubes, entidades e
federações também são públicos a serem mencionados, além da comunidade em
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que o clube se insere. A mídia, particularmente os jornalistas esportivos, também é
um público prioritário. Complementarmente, ainda destacamos o poder público,
outros clubes, investidores e ONGs.
Entretanto, a partir dos documentos em análise, pode-se inferir que os clubes
se preocupam principalmente com a sua torcida no que tange às ações
comunicacionais realizadas, e, inicialmente, quer parecer que visam atingi-la com
ações visuais de impacto direto, como cartazes, banners, braçadeiras, patches e
mensagens no telão. Esse tipo de comunicação é efetiva apenas para os torcedores
que vão ao estádio no dia do jogo. Assim, os clubes dependem de sorte ou boa
vontade da grande mídia para que suas mensagens sejam transmitidas em cadeia
nacional. Paralelamente, os clubes aproveitam o alcance de suas mídias sociais
para propagar as mensagens antirracistas, geralmente em formato de manifestação
e/ou nota de repúdio.
Esses processos de comunicação, para Baldissera (2009) apresentam-se
como Organização Comunicada, pois as ações em estudos são processos formais,
oficiais e até disciplinadores da fala autorizada. Porém, não é apenas enquanto
organização que o clube se manifesta, pois que os dirigentes, atletas,
representantes e torcedores também realizam processos comunicacionais em suas
atitudes, ações e posicionamentos. A partir das reflexões de Baldissera (2009),
pode-se dizer que se tratam de processos de comunicação que se materializam no
âmbito da Organização Comunicante, que, além de abranger a organização
comunicada, atualiza-se sempre que, de alguma forma e em algum nível, algum
sujeito (pessoa ou um sujeito coletivo, como um público) realiza alguma forma de
comunicação a partir de relação direta com a organização.
Na figura 13, destaca-se um exemplo de posicionamento de um atleta do
Internacional, do âmbito da Organização Comunicante. Na oportunidade, conforme
se pode ler nos comentários da postagem, o capitão do Internacional, Andrés
D’Alessandro, posicionou-se contrário ao racismo e a favor da postura do atleta
Taison Freda, que reagiu a insultos.
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Figura 13. D’Alessandro se posiciona contrário ao racismo em seu instagram.

Fonte: ANDRÉS, 2019.

D’Alessandro

ainda

usou

a

ocasião

33

para

promover

a

campanha

#ChegaDePreconceito (comentários – figura 13). Nesse sentido, não se trata apenas
de um atleta se posicionando, mas de um atleta do Internacional, pois que sua
manifestação presentifica o Clube, mesmo quando não se trate de algo intencional.
Além disso, por possuir um histórico de títulos e ser considerado um dos maiores
ídolos do Internacional, torna-se evidente que seu posicionamento sobre qualquer
temática é diretamente relacionado ao posicionamento institucional do clube, que,
por sua vez, logo se manifestou corroborando a postura de D’Alessandro, como
evidenciado na figura 14.

33

D’Alessandro se posiciona contrário ao racismo em seu instagram. Disponível em:
<https://www.instagram.com/p/B4tNBmrnnFC/>. Acesso em 11 nov. 2019.
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Figura 14. Internacional se manifesta contra o racismo sofrido por Taison.

Fonte: SCINTERNACIONAL, 2019.

34

Além da manifestação pública antirracista, o Internacional ampliou o alcance
da campanha #ChegaDePreconceito, reforçando-a. No presente estudo, pelas
especificidades dos documentos empíricos, foram observadas duas das três
dimensões da comunicação organizacional apresentadas por Baldissera (2009): a da
organização comunicante e a da comunicada. A seguir, a análise em mais detalhes.
Em março de 2014 (INTER, 2014a), os atletas do Internacional entraram em
campo, em uma partida válida pelo Campeonato Gaúcho, portando uma faixa com
os dizeres Todos iguais – S.C. Internacional – Futebol Contra o Racismo. Essa ação
foi caracterizada como uma manifestação do clube motivada pelos atos de racismo
sofridos pelo então árbitro Márcio Chagas da Silva (citado anteriormente neste
trabalho). Além disso, os atletas jogaram com braçadeiras pretas com o mesmo
34

Internacional se manifesta contra o racismo sofrido por Taison. Disponível em:
<https://twitter.com/SCInternacional/status/1193599773389049856>. Acesso em: 11 nov. 2019.
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slogan da ação. A primeira manifestação oficial do clube no ano de 2014 foi reativa
ao acontecimento com o árbitro. Em agosto do mesmo ano, o Grêmio (GRÊMIO,
2014) realizou uma ação semelhante à do Internacional: os jogadores entraram em
campo carregando uma faixa com os dizeres Somos azuis, pretos e brancos,
visando posicionar o clube e associar a campanha às cores da equipe. Durante a
partida, também houve manifestações institucionais nos telões e alto-falantes do
estádio.
Em outubro de 2014, o Internacional (SEMINÁRIO, 2014) realizou a segunda
edição do evento que tinha como principal objetivo atingir suas sócias. O clube
planejou e executou o II Seminário da Sócia Colorada, com palestras voltadas às
mulheres do clube. Entre os palestrantes estava o árbitro Márcio Chagas da Silva
falando sobre combate ao racismo. Esse evento organizado pelo Internacional
deixou explícitas as intenções do clube com o quadro social feminino. Em novembro
do mesmo ano, os dirigentes do Internacional representaram o clube em uma mesa
de debate sobre racismo, na V Semana da Consciência Negra, organizada pela
Assembleia Legislativa de Porto Alegre. Na oportunidade, o então vice-presidente
(atual

presidente),

Marcelo

Medeiros,

esteve

presente

e

afirmou

que

a

“responsabilidade da dupla Gre-Nal é de ser o principal fator de inclusão social e
cidadania.” (INTER, 2014b).
Em novembro de 2014, o então vice-presidente do Grêmio, Adalberto Preis,
participou de uma reunião promovida pela Comissão de Direitos Humanos e
Legislação Participativa do Senado Federal, e posicionou o clube contra o racismo
(CONSCIÊNCIA, 2014), ainda que tenha sido um pouco controverso no que diz
respeito à punição que o Grêmio sofreu no caso Aranha, em 2014. O Dirigente
afirmou:
Não aceitamos que um Clube como o nosso, o único no Brasil que tem
estatutariamente uma estrela dourada em sua bandeira, representando o
jogador negro Everaldo Marques da Silva, campeão mundial pela Seleção
Brasileira de 1970 e cujo Hino foi escrito por um negro: Lupicínio Rodrigues,
fique com a pecha de entidade racista. [...] Eu não tiro nada da importância
que foi dada ao fato, mas, do ponto de vista da imputação ao clube, em se
tratando de uma conduta de poucos torcedores, houve exagero e injustiça.
De um público de 32 mil pessoas presentes no estádio naquela noite, quatro
torcedores foram indiciados em inquérito policial e denunciados à justiça.
(CONSCIÊNCIA, 2014).

Na visão do dirigente, a punição foi exagerada visto que havia mais de 32 mil
pessoas e apenas 4 foram indiciadas. Apesar das afirmações de Adalberto Preis, à
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luz do referencial teórico deste estudo, é necessário destacar duas questões: a) o
fato de os torcedores, de alguma forma, sentirem-se protegidos pelo grupo (LE BON,
1895) para terem atitudes racistas; e b) o fato de o racismo ser estrutural e
institucionalizado (ALMEIDA, 2018; WERNECK, 2013), o que exige, por si, ações
mais amplas, efetivas e profundas, como foi o caso da punição do clube. Essa é uma
forma de gerar algum movimento, um posicionamento público mais explícito do clube
em relação ao racismo, como, de fato, ocorreu. Quanto às afirmações de Adalberto
Preis, sob o prisma das dimensões da comunicação organizacional (BALDISSERA,
2009), pode-se dizer que em perspectiva da Organização Comunicada, sua
afirmação foi uma tentativa frustrada de proteção da imagem-conceito do clube. Até
porque sua história carrega marca negativa, conforme se destacou e, ainda hoje,
muitos cânticos da torcida evidenciam o racismo35.
Em março de 2015 (INTER, 2015a), o Internacional abriu suas portas para o
Observatório da Discriminação Racial no Futebol e a diretoria, juntamente com
Marcelo Carvalho, responsável pelo Observatório, iniciaram o planejamento de
ações para o aumento da tolerância racial. Em julho do mesmo ano (INTER, 2015b),
o clube juntou-se à Ajuris e realizou sua primeira ação em parceira com o
Observatório. Na oportunidade, aconteceu o primeiro jogo da Tolerância Racial. O
evento tinha como slogan a frase Somos Todos Iguais (figura 15) e trouxe diversas
atividades e apresentações culturais de diversos lugares do Brasil. Por meio desse
tipo de evento, o Internacional dialoga com diversos públicos e consegue inseri-los
no ambiente do estádio.

Figura 15. Banner de divulgação do jogo da Tolerância Racial.
35

Torcida gremista canta termos como: “Chora macaco imundo, que nunca ganhou de ninguém”;
“somos a banda mais louca, a banda louca da geral (setor onde se localiza a torcida organizada), a
banda que corre os macacos do internacional”; “Olha a festa macaco, torcida é coração, quem não
canta é amargo e nunca vai sair campeão, inter cagão”
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Fonte: SPORT CLUB INTERNACIONAL, 2016.

36

Além do evento realizado nas dependências do estádio, os atletas entraram
em campo com a bandeira de seu estado de origem estampada na manga do
uniforme. Essa reafirmação de identidade e posicionamento do clube valoriza a
história e mostra que a organização respeita a diversidade. Nesse sentido, pode-se
dizer que o discurso do Internacional é mais ameno e abrangente: o clube espera
abraçar todas as etnias e promover o respeito e a tolerância, o que é muito
importante. Porém, em termos estratégicos – de foco em um problema para, depois
de instituído o posicionamento, avançar em outras direções –, avalia-se que
enquanto busca atingir o maior número possível de pessoas, acaba ofuscando a
discriminação racial com os negros (mais vigente no Brasil) como um dos maiores
problemas sociais. Nesse momento são realizados movimentos iniciais para as
ações posteriores, porém, fica evidenciado que o discurso do clube não está
completamente alinhado ao ideal em perspectiva do antirracismo. Entretanto, isso
36

Banner de divulgação do jogo da Tolerância Racial. Disponível em:
<https://www.internacional.com.br/>. Acesso em: out. 2019.
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não significa dizer que suas ações não sejam muito relevantes e tenham potência
para influenciar comportamentos.
Em setembro de 2016, o Internacional oficializa o Saci como seu mascote
(SACI, 2016). Conforme destacamos, o ser mitológico do folclore brasileiro era o
mascote não-oficial do clube desde a década de 1940. Mesmo que a oficialização do
mascote Saci tenha sido uma estratégia simbólica para o clube, assim como outros
vários clubes, trata-se de ter um mascote-símbolo, importa observar que a ação
também tem potência para auxiliar a alicerçar o posicionamento institucional do
clube frente aos torcedores e legitimar o discurso de antirracismo que prega.
Segundo o então vice-presidente do Internacional, Pedro Affatato, “Toda grande
marca tem um símbolo. Nós queremos transformar o Saci em um símbolo do bem,
pois toda brincadeira do Saci tem uma questão social por trás dela” (SACI, 2016). À
medida que o posicionamento do clube em relação ao racismo se solidifica, amplia o
respaldo dos públicos, a organização tende a receber mais prestígio e a torcida
inclina-se a se identificar em seus discursos. É importante destacar que com essa
atitude, o Internacional é o primeiro clube brasileiro a ter uma figura negra como
mascote.
Em novembro de 2016, o Internacional tornou a receber o Observatório da
Discriminação Racial no Futebol (CLUBE, 2016), e dessa vez foi para apresentar o
seu trabalho aos jogadores. Essa ação evidenciou a preocupação do clube em
ampliar o conhecimento dos atletas sobre as temáticas que envolvem o racismo,
promovendo um pequeno evento interno para conscientizar os jogadores (figura 16).
Na oportunidade, o Pesquisador Marcelo Carvalho, diretor do Observatório, pôde
expor aos atletas os resultados obtidos em suas pesquisas, dando um passo a mais
na trajetória da conscientização sobre o combate ao racismo.
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Figura 16. Jogadores e dirigentes do Internacional com Marcelo Carvalho.

Fonte: SPORT CLUB INTERNACIONAL, 2016.

37

A postura institucional adotada pelo Internacional reforça o compromisso do
clube com a supressão do racismo, além de manter valores históricos do clube. A
atuação em diversas frentes, como com atletas, por exemplo (não somente com
propagandas institucionais focadas em torcedores), expõe que o clube tem o
entendimento que também seus atletas são seus porta-vozes e precisam estar de
acordo com os seus valores organizacionais.
Em janeiro de 2019, o Grêmio aderiu à campanha #WeRemember (GRÊMIO,
2019a), uma iniciativa da Fundação Israelita do Rio Grande do Sul que visa
homenagear as vítimas e refletir sobre as atrocidades cometidas no holocausto. uma
iniciativa da Fundação Israelita do Rio Grande do Sul que visa homenagear as
vítimas do holocausto e refletir sobre as atrocidades cometidas. Essa manifestação
mantém relação com a origem do clube, que nasceu no bairro moinhos de vento, em
Porto Alegre, muito próximo do bairro Bom Fim, colônia judia, e do fato de a maior
parte de seus fundadores serem de origem germânica. Em maio do mesmo ano, o
Grêmio se uniu ao Bahia e ao Observatório para aderir à campanha
#ChegaDePreconceito (GRÊMIO, 2019b). Na oportunidade, os times jogaram com

37

Jogadores e dirigentes do Internacional com Marcelo Carvalho. Disponível em: <
http://www.internacional.com.br/conteudo?modulo=2&setor=18&codigo=36659 >. Acesso em: out.
2019.
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patches38 da campanha nas camisetas e ao final do jogo elas foram leiloadas. O
valor arrecadado foi direcionado ao Observatório com a finalidade de desenvolver
cartilhas para o público infantil, voltadas à educação e respeito às diferenças.
Essa campanha foi pensada, articulada e executada a partir da união de
clubes com uma organização que trabalha exclusivamente com a temática racial,
evidenciando o interesse dos clubes em contribuir no combate ao racismo. Além
disso, foram criadas postagens para as redes sociais (figura 17), que geraram
reflexões e debates que contribuíram para alimentar o pensamento crítico e difundir
as ideias da campanha.
Figura 17. Postagem do Grêmio para a campanha #ChegaDePreconceito

.
39

Fonte: GREMIO, 2019.

Importa ressaltar que a campanha #ChegaDePreconceito foi uma iniciativa do
Observatório e, com essa ação, ganhou força nas redes sociais a partir do ano de
2019, bem como com os Gre-Nais, conforme se destaca a seguir.
Em junho de 2019, o Internacional, inaugurou a Diretoria de Inclusão Social
(CLUBE, 2019) objetivando, segundo a assessoria do clube, a ampliação dos
38

Patch significa remendo, em tradução literal, mas neste contexto é utilizado como estampa.
Postagem do Grêmio para a campanha #ChegaDePreconceito. Disponível em: <
https://www.instagram.com/p/ByI_vhdhbz5/ >. Acesso em: 23 out. 2019.
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espaços de atuação do clube na luta contra o racismo, xenofobia, homofobia e
outros preconceitos. Essa atitude vai ao encontro dos valores históricos que o clube
orgulha-se em ostentar e busca, também, estabelecer com públicos antes
invisibilizados. Segundo o clube (CLUBE, 2019), a criação desse departamento teve
a intenção de possibilitar o sentimento de pertencimento desses grupos ao clube por
meio de uma uniformidade nas ações sociais (que já existiam, mas eram esparsas e
pouco efetivas).
Em julho de 2019, a dupla Gre-Nal decide, então, se unir ao Observatório em
mais uma ação da campanha #ChegaDePreconceito (GRE-NAL, 2019). A ação se
repetiu, e na oportunidade os clubes entraram em campo vestindo a camisa com o
patch da campanha. Após a partida, as camisas foram leiloadas e o lucro revertido
para a criação das já referidas cartilhas educativas. A união dos clubes tendeu a
acentuar a força da campanha e a reforçar as ideias dos clubes no combate ao
racismo, pois que, dentre outras coisas, a continuidade dada às ações possibilita
manter as informações por mais tempo na mente dos públicos. Cabe lembrar que.
Conforme Ries e Trout (1996), a melhor forma de trabalhar o posicionamento de
uma organização é construindo uma comunicação objetiva, direta e assertiva.
Traçando um paralelo com as mídias tradicionais, pode-se afirmar que os
clubes incluíram em sua agenda a pauta do racismo, e por isso há a constante
inserção e debate da temática com os públicos. Em setembro de 2019 (INTER,
2019), a vice-presidência de relacionamento social e a diretoria de inclusão social do
Internacional juntamente do Observatório, criaram um evento aberto ao público para
divulgar, pela primeira vez, o V Relatório da Discriminação Racial no Futebol. No
evento, foram divulgados os números, dados e informações atualizados do relatório.
A oportunidade também serviu para, mais uma vez, corroborar o compromisso
firmado pelo Internacional no combate ao racismo. A iniciativa partiu da diretoria
recém-criada para realizar ações institucionais visando a inclusão de minorias que
sofrem algum tipo de discriminação no esporte.
No dia 31 de outubro de 2019, o Internacional realizou um evento aberto ao
público – com foco em crianças – para comemorar o Dia do Saci (MUSEU, 2019). A
data é tradicionalmente conhecida como o Dia das Bruxas, mas o Internacional
resolveu adotar o calendário brasileiro e comemorar o Dia do Saci, seu mascote.
Pode-se interpretar que essa foi uma ação que visou legitimar o posicionamento
institucional criado pelas diretorias anteriores e valorizar a figura do Saci-Pererê
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enquanto mascote negro, brasileiro e de origem humilde, assim como a história e
origem de boa parte de torcedores do Internacional. A ação (MUSEU, 2019) foi
simples e teve atividades lúdicas para as crianças, porém, pode-se entender que
tenha sido uma ação para longo prazo em perspectiva construir relacionamento,
evidenciar o posicionamento antirracista e manter uma boa imagem com seu público
desde a infância.

4.3.2 Campanhas em parceria com o Observatório da Discriminação Racial no
Futebol

Diante do racismo estrutural e instituído, conforme destacamos à luz dos
diferentes autores, a dupla Gre-Nal busca formas para combatê-lo no espaço
esportivo. Nessa direção, nasceu a campanha #ChegaDePreconceito, desenvolvida
pelo Observatório da Discriminação Racial no Futebol, e adotada pelos clubes de um
dos maiores clássicos do Brasil. Durante as semanas que antecederam os Gre-Nais
de 2019, os dois clubes se uniram para, nas suas mídias digitais, difundirem dados
sobre a desigualdade racial e o racismo, informando seu público sobre esse
problema social.
Ao coletar esse material, notou-se que as informações da campanha foram
apenas replicadas nas mídias digitais, e que, com o passar dos dias, não houve
gestão dessas publicações. Ou seja, os clubes apenas informam seus torcedores
sobre os números da campanha, mas não seguiram um cronograma de gestão
dessas publicações para que as informações pudessem ser completas. Além disso,
muitos torcedores se posicionaram e não receberam resposta, como fica evidente
nos comentários do post destacado na figura 18, em que uma interagente questiona
se são somente as mulheres negras que têm a menor renda entre os diplomados no
Brasil. Assim evidencia-se certo despreparo com a própria mídia social e,
consequentemente, com a campanha.
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Figura 18. Postagem do Grêmio na campanha #ChegaDePreconceito

40

Fonte: GREMIO, 2019.

É importante ressaltar que essa campanha visava/visa expor o racismo em
uma perspectiva social e não somente esportiva, trazendo dados reais na tentativa
de conscientizar torcidas, atletas e público em geral. No caso dessa campanha e
considerando-se que o posicionamento de uma organização relaciona-se com o
“desenvolvimento de uma proposição de valor e o estabelecimento de como a
empresa se propõe a entregá-la aos clientes de maneira diferenciada da
concorrência” (TAVARES, 2008, p. 180), assume relevo o fato de que os clubes
deixaram a competição de lado para realizar a campanha em parceria, o que
potencializa o discurso, não apenas geograficamente, atingindo número maior de
torcedores, mas também em termos de reafirmação do mesmo discurso, tendendo a
dar mais credibilidade e legitimidade àquilo que é apresentado.
O posicionamento dos clubes deve primar por ser explícito e objetivo na
comunicação, além de manter-se perene para que os resultados possam ser
atingidos no longo prazo. A campanha #ChegaDePreconceito foi estendida a todos
os Gre-Nais de 2019, expondo dados nas mídias dos dois clubes e gerando mais
difusão das informações (figuras 18 e 19). Há uma parcela das torcidas que se
posicionou contrária e questionou as informações da campanha, porém, os clubes
não respondem seus torcedores, deixando-os numa espécie de “limbo”. Então, se,
40

Postagem do Grêmio na campanha #ChegaDePreconceito. Disponível em: <
https://www.instagram.com/p/B0GfB_yBbGB/ >. Acesso em 19 jul. 2019.
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por um lado, a campanha evidencia que os clubes estão mais atentos às
problemáticas sociais, por outro, fica evidente que ainda falta planejamento
estratégico dos clubes em relação a essas ações para ampliar sua potência em
perspectiva da supressão do racismo no esporte.
Figura 19. Postagem do Internacional na campanha #ChegaDePreconceito

Fonte: SCINTERNACIONAL, 2019.
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Nesse cenário, tem-se que os clubes junto do Observatório exercem sua
função social. Porém, o trabalho ainda é muito lento e os impactos gerados parecem
apenas atingir os públicos de modo bastante gradual. Para que haja uma
transformação de cultura social (principalmente dentro do esporte) é preciso manter
esse tipo de ação, avaliar seus resultados e adaptar as estratégias de circulação de
significação antirracismo sempre que necessário.
Entendendo os contextos em que o futebol surge e se desenvolve, bem como
o fato de que apenas recentemente ações efetivas estão sendo adotadas – como é o
caso das penalizações e das campanhas educativas –, pode-se afirmar que a
mudança de cultura (incluindo a cultura organizacional dos referidos clubes) tenderá
a ser lenta e, possivelmente, não constante. Não por acaso, os relatórios do
Observatório, apesar de suas ações, tendem a mostrar retrocessos, o que não
significa que as campanhas sejam ineficientes. Antes disso, parecem revelar o quão
41

Postagem do Internacional na campanha #ChegaDePreconceito. Disponível em: <
https://www.facebook.com/scinternacional/photos/a.180677965304796/2649075485131686/?type=3&t
heater >. Acesso em: 18 jul. 2019.
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complexo, profundo e estrutural é o problema, conforme destacamos no referencial
teórico. Isso evidencia, ainda mais, a necessidade de as campanhas continuarem e
a exigência de estratégias mais sofisticadas de comunicação organizacional para o
antirracismo.

4.3.3 Ações gerais empregadas no Posicionamento Institucional

Dentre o material selecionado, buscamos analisar o posicionamento
institucional dos clubes a partir de 2014 com base nas definições de Comunicação
Organizacional e das dimensões da Organização Comunicante e Organização
Comunicada propostas por Baldissera (2009), Cultura Organizacional por Schein
(2009) e Kunsch (2008), e por fim, Posicionamento por Tavares (2008) e Ries e
Trout (1996).
Desde as fases de coleta, pré-seleção, seleção e até a análise, quer parecer
que os clubes não tiveram, até 2019, um planejamento estratégico de ações perenes
para evidenciar e discutir o racismo no futebol. Houve ações pontuais em datas
específicas, como no Dia da Consciência Negra (itens 4 e 5 do quadro 1) ou então
as manifestações vinham por meio de reações a fatos ocorridos (itens 1 e 2 do
quadro 1). Porém, ao compararmos as ações dos dois clubes, pode-se dizer que o
Internacional destaca-se por maior volume de comunicação organizacional no que
diz respeito ao combate ao racismo: o clube busca atingir seus diversos públicos
(dirigentes, atletas e torcedores) por meio de diferentes atividades (palestras para
atletas, debates em esfera pública com autoridades e dirigentes, além de eventos
abertos para torcedores). Por sua vez, o Grêmio realiza apenas ações de curto
prazo, e não expõe ter um planejamento estratégico ou visão que amplie o
entendimento e difusão dos conceitos abordados em suas campanhas.
As ações gerais empregadas no posicionamento institucional dos clubes
Grêmio e Internacional na tentativa de conscientização de seus públicos sobre o
racismo, foram agrupadas, neste trabalho, em três conjuntos: Manifestações,
Eventos e Campanhas. Em um nível mais superficial, que pode ser observado sem
grandes contextos ou algum planejamento estratégico explícito, tem-se as
Manifestações. Essas manifestações podem partir do clube enquanto organização,
caracterizando-se como Organização Comunicada (BALDISSERA, 2009) como nos
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itens 1, 2, 5, 8 e 10 do quadro 1, mas também podem partir de atletas, funcionários,
dirigentes e torcedores, que de algum modo e em algum nível possuam algum tipo
de ligação com a organização, caracterizando-se assim como Organização
Comunicante, como se ressaltou a partir da figura 13. Essas manifestações se
mostram em um nível mais superficial, pois, mesmo que sejam importantes, são
ações com menor relevância num contexto comunicacional.
Com base na pesquisa realizada, infere-se que há certa passividade dos
clubes em relação a esse tipo de ação, pois tendem a somente se manifestarem
após um fato já ter ocorrido. Como exemplo do funcionamento desse tipo de ação, é
o caso de o Internacional manifestar repúdio ao racismo sofrido pelo ex-árbitro
Márcio Chagas da Silva, após uma partida do Campeonato Gaúcho (Item 1, quadro
1).
De uma forma mais organizada, pode-se classificar os Eventos como um
segundo nível de ações, com mais potência para serem estratégicas. A partir de
planejamento estruturado e visando atingir um objetivo, os clubes podem criar e/ou
participar de eventos que promovem a temática antirracismo em seus eixos. Os itens
3, 4, 7, 9 e 16 do quadro 1, referem-se a eventos em que o Internacional construiu
ou promoveu algum tipo de ação ou fala em torno do racismo, sejam eles seminários
para torcedores, encontros de atletas com pesquisadores, discussões sobre os
temas e eventos com funções de entretenimento (com foco na tolerância racial). Por
sua vez, considerando o recorte analisado neste estudo, não há evidências de que o
Grêmio tenha acionado seu potencial de mobilização para construir eventos que
promovessem a conscientização entre seus públicos. Nesse sentido, o clube
participou de ações pontuais em conjunto com o Internacional, Bahia e Observatório
da Discriminação Racial no Futebol. Cabe observar, ainda, que por se tratarem de
ações com objetivos, planejamento e execução, os eventos se encontram em um
nível mais complexo das ações comunicacionais, e têm potência para gerar diversas
formas de relacionamento entre clube e públicos, além de promover pautas
progressistas no que diz respeito a problemas sociais.
Como terceiro grupo de ações, destacam-se as Campanhas de combate ao
racismo. Como se destacou, Grêmio e Internacional, até 2019, não mostravam ter
um planejamento de ações perenes para que pudessem de fato combater o racismo
em seus espaços. Porém, ao somarem forças com o Observatório da Discriminação
Racial no Futebol, as discussões, os debates e os eventos vêm ganhando terreno
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em diversas mídias, consequentemente, sendo amplificados para mais públicos. A
campanha #ChegadePreconceito (iniciativa do Observatório) ganhou força e
visibilidade com as inserções em jogos por meio de manifestações, eventos e uma
reafirmação contínua de posicionamento por parte dos clubes. Para que a campanha
pudesse ter grande alcance, foram divulgados dados da desigualdade racial nas
mídias digitais dos clubes, fomentando o debate e a ampliação de alcance de seus
discursos. Além disso, durante as partidas, os clubes deixaram de lado a rivalidade e
utilizaram seu potencial de divulgação para unirem alguns de seus maiores símbolos
pela causa (Figura 20). Cabe observar, ainda, que a grande mobilização também se
deu a partir do apelo visual trazido pelas camisetas, braçadeiras, patches, faixas, e
postagens nas redes sociais.
Figura 20. Mascotes de Grêmio e Internacional unidos contra a discriminação racial.

Fonte: SCINTERNACIONAL, 2019.
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Mascotes de Grêmio e Internacional unidos contra a discriminação racial. Disponível em: <
https://twitter.com/SCInternacional/status/1152685260934696960 >. Acesso em 04 out. 2019.
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A partir dos documentos analisados neste estudo, evidencia-se que o trabalho
realizado pelos clubes em relação ao combate do racismo no futebol ainda é
bastante inicial. Mas também se entende que atualmente esse é um problema que
está na pauta de diversas organizações que atingem grandes públicos. Dessa forma,
e diante da falta de ações dos clubes que sejam de maior alcance, estratégicas e
sofisticadas, importa questionar: esses clubes passaram a se posicionar de forma
mais atuante nos últimos anos com relação ao racismo porque acreditam ser um
problema social que afeta milhares de pessoas e precisa de solução, ou apenas
estão preocupados em manter a sua imagem institucional livre de marcas negativas?
Com a análise que se realizou não é possível responder esse questionamento,
entretanto, é fundamental que seja feito, pois que as necessárias mudanças
estruturais exigem muito mais do que ações isoladas. Da mesma forma, não podem
ser reduzidas a estratégias de posicionamento simbólico.
Por fim, apesar dos questionamentos que permanecem, pode-se dizer que a
parceria firmada pelos clubes com o Observatório traz indícios de que os clubes
estão construindo, ainda que muito lentamente, uma nova era no futebol, em que
sejam ampliados os espaços de fala, bem como a inserção, o abrigo e o respeito aos
minorizados. Isso também é fruto de uma nova mentalidade dos torcedores,
dirigentes e atletas, que se comunicam diariamente a partir do clube, lapidando uma
nova cultura no esporte e auxiliando na construção de espaços esportivos plurais e
diversos.
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5. CONSIDERAÇÕES FINAIS

Na construção desse estudo, buscou-se trazer diversos aspectos que
compõem o modo com o qual os clubes Grêmio e Internacional se posicionam
institucionalmente com relação ao racismo. Paralelamente, pesquisou-se dados
apresentados pelo Observatório da Discriminação Racial no Futebol em seus
relatórios, que revelam o grande desafio que se encontra no combate ao racismo no
futebol brasileiro. A partir de então, realizaremos as considerações finais deste
estudo e também algumas sugestões de ações para que os clubes possam atingir
seus públicos com efetividade.
Sabe-se que os clubes de futebol são organizações inseridas em contextos
sociais efêmeros, o que torna bastante complexo trabalhar com públicos tão
diversos. Por isso, os gestores dessas organizações que não se dispõem a dialogar
com o diverso, no atual contexto, por pressuposto, aceitam os sérios riscos
institucionais, de imagem-conceito e estratégicos. Admitindo-se que o esporte, e
particularmente o futebol, pode ser motor para a mudança social, parece evidente
que os clubes precisam assumir seu papel e exercer sua função de modo duradouro
e consistente, com ações estratégicas que ultrapassem as intenções de imagemconceito, pois é fundamental que incidam sobre a cultura organizacional e tenham
força para transformar as estruturas.
Com base nos documentos estudados, pode-se afirmar que a dupla Gre-Nal
não possuía (ao menos até 2019) planejamento estratégico com foco no combate
massivo ao racismo. Conforme se evidenciou, apenas realizavam ações pontuais em
datas específicas ou então manifestavam-se com notas de repúdio contra atitudes
racistas. É evidente que os clubes de futebol não têm como sua atividade fim acabar
com o racismo; não é um dever exclusivo dos clubes. O combate ao racismo é
responsabilidade coletiva. Toda sociedade, suas instituições, organizações e cada
indivíduo precisam agir nessa direção. E é exatamente nesse sentido que os clubes
de futebol também precisam se comprometer e agir de fato. Até porque, conforme
dados que se destacou, o Rio Grande do Sul é o estado brasileiro que mais registra
casos de racismo no futebol, desde 2014. Portanto, é, sim, responsabilidade desses
clubes se posicionarem e agirem (a partir de efetivo planejamento) no sentido de
combaterem o racismo, inclusive pelo poder de influenciar os mais diversos setores
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e de reivindicar mudanças.
A análise que se realizou evidenciou grandes lacunas entre uma ação e outra,
ou seja, há grande isolamento das ações antirracismo, e essa falta de continuidade,
de articulação entre as ações tende a se traduzir em desperdício de energia,
trabalho e recursos. Atualmente, o fluxo de informações é tão intenso que qualquer
ação executada sem planejamento torna-se irrelevante e cai rapidamente no
esquecimento. Cabe observar que o acesso à informação se dá mais rápido a cada
instante e os públicos processam essas informações com igual velocidade, assim, a
falta de respostas aos interagentes (conforme se viu nas postagens analisadas),
dentre outras coisas, pode se traduzir em interpretações equivocadas das intenções
e ações dos clubes. Além disso, se não houver coerência entre essas ações e
demais práticas, rapidamente o discurso será exposto como não legítimo. Portanto,
se é fato que o trabalho de comunicação deve ser constante e assertivo (RIES e
TROUT, 1996), também é fundamental que seja ético, justo e socioculturalmente
comprometido.
Com base no que foi abordado até aqui, pode-se entender que as estratégias
de comunicação da dupla Gre-Nal passam por uma transformação lenta e gradual, e
há indícios de que sua cultura organizacional começa a dar lugar ao respeito e
tolerância. O Internacional, considerando o recorte deste estudo, ganha relevo nesse
tipo de ação, pois construiu mais que o dobro de ações que o rival, e, em 2019,
estruturou um departamento para atuar com foco em questões sociais que envolvam
o clube de alguma maneira. Por outro lado, o Grêmio realizou os primeiros passos
da campanha #ChegadePreconceito com o Bahia, em maio de 2019. De certa forma,
a rivalidade também pode servir como força auxiliar na ampliação de campanhas
focadas nesse propósito. Entretanto, as ações conjuntas implementadas pela dupla
Gre-Nal, no ano de 2019, mostraram-se bem sucedidas no que diz respeito à
entrega de informações objetivas e fomento às reflexões e debates sobre o racismo
no Brasil.
A este ponto, considerando os resultados da pesquisa de campo e a
fundamentação teórica, parece evidente a necessidade de ações educativas que
possam contribuir para o combate ao racismo no futebol. Entre elas, pode-se iniciar
pela realização de pesquisas com pessoas negras que de alguma forma se
relacionam com os clubes para entender quais são suas visões, desejos, anseios e o
que as organizações podem fazer por elas. Esse conhecimento, na sequência,
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precisa se traduzir em estratégias, ações e práticas mais qualificadas de combate ao
racismo. Complementarmente, é fundamental ampliar os espaços de atuação dos
clubes para além do estádio, entrando em comunidades, escolas públicas e privadas
com atividades lúdicas, informativas e educacionais para construir ações de
relacionamento e acesso à informação desde a base. Além disso, os clubes
poderiam apadrinhar órgãos, como o Observatório da Discriminação Racial no
Futebol, auxiliando a viabilizar suas pesquisas e realizar suas ações como as já
mencionadas cartilhas educativas.
Em perspectiva mais ampla, importa que os clubes realizem trabalho de
identificação e punição severa aos responsáveis por crimes raciais in loco, ou seja,
ampliando as formas de repressão a atitudes racistas por meio de tecnologias,
como câmeras de segurança. A efetividade de projetos dessa ordem exige que os
clubes trabalhem com a ideia de priorizar o combate ao racismo (e quaisquer outras
formas de discriminação), pois demandam altos investimentos. O racismo, assim
como todas as formas de discriminação, é um problema histórico brasileiro, e é
responsabilidade de todos os indivíduos e organizações a construção de uma
sociedade livre de preconceitos, que oportunize a todas e todos as mesmas
condições.
Dito isso, importa ressaltar que os objetivos iniciais de refletir sobre o racismo
no futebol e analisar quais as estratégias de comunicação são empregadas em
campanhas institucionais de combate ao racismo por Grêmio e Internacional foram
atingidos.

Destaca-se,

ainda,

que

a

dificuldade

para

acessar

materiais

exclusivamente comunicacionais (como planejamentos) tornou o processo de
pesquisa um pouco mais trabalhoso do que a ideia inicial. A este ponto, fica a
curiosidade em saber como os clubes manterão suas ações nos próximos anos.
Serão de mais qualidade e estratégicas? Outras pesquisas, no futuro, poderão
responder.
Por fim e pedindo licença para falar desta pesquisa na primeira pessoa,
reafirmo que sou um homem branco, com muitos privilégios e falo de um lugar social
muito confortável. No entanto, trabalhar com essa temática que foge totalmente ao
meu lugar de fala, lançou-me à reflexão complexa, dolorosa, pois que sou cidadão
que sempre usufruiu dos privilégios da branquitude sem a menor reflexão. O estudo
auxiliou-me na construção de uma compreensão sobre a arquitetura das estruturas
de poder na sociedade, e como os modelos comportamentais padronizados, ainda
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pouco questionados, fomentam direta e indiretamente a opressão dos negros. A
construção deste estudo também me faz refletir sobre a ideia de culpa e
responsabilidade, pois a perspectiva maniqueísta construída ao longo das vivências
individuais, direcionaram-me para uma culpabilização pelo racismo na sociedade
somente por nascer branco. Essa culpa, por sua vez, é um sentimento muito mais
complexo do que as linhas escritas neste trabalho podem revelar. Contudo, a noção
de responsabilidade com relação ao racismo ganhou relevo na perspectiva pessoal,
institucional e estrutural. Desse modo, o estudo ajudou a evidenciar que para
combater o racismo, as ações como reflexão, desconstrução e reconstrução de
conceitos devem ser diárias e abranger todas as esferas de relações sociais.
A esperança: ainda que se saiba que as organizações do futebol são espaços
extremamente machistas, racistas e homofóbicos, as inferências realizadas a partir
da análise permitem esperançar-se de que em alguns anos os resultados nos
relatórios do Observatório da Discriminação Racial no Futebol serão melhores,
apesar do atual contexto.
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