
 

Mesa-redonda discute presença do futebol nos trabalhos acadêmicos 

Especialistas vão debater questões atuais, como os impactos da Copa da Rússia 2018 

O futebol saiu dos campos de futebol e chegou aos bancos das instituições de ensino. 

Prova disso é que no próximo dia 23, a Fundação Getulio Vargas (FGV) abre suas portas 

para o evento “O futebol nas fronteiras: linguagem, artes, cultura e lazer”. No 

encontro, que reunirá especialistas de diversas áreas do saber, pesquisadores 

debaterão a presença do futebol nos trabalhos acadêmicos.  

A mesa contará com a presença dos professores Elcio Cornelsen (Letras/UFMG), 

Gilmar Mascarenhas (Geografia/UERJ) e Maurício Murad (Sociologia/Universo). Na 

ocasião, os estudiosos vão discutir questões contemporâneas do mundo do futebol, 

em especial suas relações com o mundo artístico-cultural.  

Violência nas torcidas, a importância dos estádios tradicionais e novos estádios nas 

cidades, as expectativas para a Copa da Rússia 2018 e os 60 anos do primeiro título do 

Brasil em Copas do Mundo (1958) serão alguns dos temas da mesa-redonda. “O 

futebol é muito importante para a cultura do Brasil. Há, por exemplo, uma série de 

expressões da língua portuguesa que vem do futebol. O esporte também aparece em 

diversas obras literárias. Ele pode ser encarado como algo alienante, mas também 

pode relevar importantes traços da nossa identidade”, explica o professor Elcio 

Cornelsen, coordenador do evento.  

Bernardo Buarque de Hollanda, coordenador dos Laboratórios de Estudos do Esporte 

(LESP) da Escola de Ciências Sociais da Fundação Getúlio Vargas (FGV-CPDOC), 

responsável pelo evento, ressalta que os estudos acadêmicos sobre o futebol no Brasil 

vêm crescendo desde a década de 1990 e ganharam especial impulso com a realização 

dos grandes eventos, como a Copa de 2014 e as Olimpíadas de 2016. “O encontro 

também será um momento para discutir qual foi o legado desses eventos para o país”, 

observa Bernardo Buarque de Hollanda. 

Durante o evento, ocorrerá, também, o lançamento do segundo volume do livro 

“Futebol, linguagem, artes, cultura e lazer“, pela Edições Jaguatirica, organizado por 

Elcio Loureiro Cornelsen, Priscila A.F. Campos e Silvio Ricardo da Silva. A obra faz um 

apanhado de estudos acadêmicos de áreas distintas do conhecimento, realizados em 

torno do futebol.  



A mesa-redonda será realizada no dia 23, das 14h às 16h, na sede da FGV, em 

Botafogo. O evento é aberto ao público. No prédio, não é permitida a entrada de 

pessoas com bermuda, camiseta regata ou chinelos. 

Serviço: 

Evento: “O futebol nas fronteiras: linguagem, artes, cultura e lazer” 

Local: Sede FGV, no Auditório 308 

Endereço: Praia de Botafogo, 190 – Botafogo, Rio de Janeiro – RJ 

Data: 23/2  

Horário: das 14h às 16h 

Inscrições: http://cpdoc.fgv.br/noticias/eventos/23022018  
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