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O grupo de estudo "Esporte e Cultura" se formou em 1997, tendo uma linha de pesquisa, 

Manifestações Culturais do Esporte Moderno, e tem como objetivo investigar a temática esportiva 

em suas múltiplas dimensões culturais, incluindo análise dos diversos discursos midiáticos em torno 

do esporte. Os projetos vinculados à linha tratam de questões relacionadas à construção de 

identidade local e nacional e às narrativas míticas de ídolos esportivos e suas relações com a 

cultura. 

Durante os últimos cinco anos de atividades, o grupo produziu diversas publicações: Em 2001 

publicou "A Invenção do País do Futebol". O livro trata da forma como construímos nossa identidade 

por meio do futebol bem como dos recursos acionados pela mídia na "construção" de ídolos 

esportivos. Helal e Gordon apresentaram trabalho na X COMPÓS, realizada na UNB em 2001 sobre 

"A Crise do Futebol Brasileiro". Uma versão em inglês foi publicada no livro de Mangan e DaCosta 

"Sport in Latin American Society", 2001. Em 2001, Lovisolo e Soares participaram da reunião do 

grupo de trabalho "Deporte y Sociedad" da CLACSO, em Quito e foram entrevistados em programas 

da rádio local. Lovisolo passou a ser editorialista da revista eletrônica Polêmica Imagem/Uerj. Helal 

e Vieira coordenam desde 2002 o GT "Esporte e Política" na ANPOCS. Helal e Soares 

apresentaram trabalho sobre "mídia, futebol e nação" na Compós 2003, na UFPE. 

O trabalho é resultado de análise de material jornalístico sobre a Copa do Mundo de 2002. Helal, 

Soares e Salles escreveram o verbete "futebol" para o Atlas do Esporte no Brasil, org. Por DaCosta. 

Ainda em 2003, Helal, Gastaldo e Vieira participaram da INTERCOM, em Belo Horizonte, com 

trabalhos relacionados ao cruzamento entre mídia, identidade e esporte. Soares, Helal e Santoro 

apresentaram trabalho sobre memória e futebol na ANPOCS 2003. Helal e Cataldo apresentaram 

artigo, na INTERCOM 2004, sobre as narrativas jornalísticas em torno da morte de Ayrton Senna. 

Soares, Helal, Bartholo e Salles participaram da ALAIC 2004 com artigo sobre mídia e os dilemas 

identitários do atleta moderno. 



No momento, o grupo tem se dedicado a análises comparativas em jornais do país e da Argentina. 

Neste sentido, Helal realizou pesquisa de pós-doutorado na Universidad de Buenos Aires. A 

pesquisa investigou a imagem do futebol brasileiro na imprensa argentina. Em 2006, o grupo 

organizou em parceria com a Faculdade de Comunicaçao da Uerj e o diário Lance! O seminário 

Copa do Mundo: tendências e perspectivas. 

 


