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Preâmbulo:  O interesse pelo tema aqui tratado foi suscitado por um acontecimento que me pôs 

uma série de questões que deram origem à pesquisa que gerou o este trabalho. Em Novembro de 

2005, enquanto em Tunis para participar numa conferência ligada à Cimeira Mundial da 

Sociedade de Informação, tomei um taxi. Em conversa, o motorista queixou-se da sua vida na 

sociedade moderna.  Há uma coisa que eu não compreendo, disse. Quando eu era miúdo só 

possuia um par de sapatos para os dias de festa. Hoje em dia sou obrigado a trabalhar todas as 

horas que Deus manda porque o meu filho só quer usar ténis de marca que custam pelo menos 

US$60 cada par.    

 

Introdução 

O presente trabalho tem o objectivo de analisar a relação que existe entre o desporto e o conceito 

de inclusão social para tirar algumas conclusões sobre quais serão as estratégias mais adequadas 

para que o desporto possa promover a inclusão social.   

Inicio com algumas considerações sobre a relação que existe entre o desporto e a sociedade. 

Argumento, de acordo com Bourdieu no seu trabalho pioneiro sobre a sociologia do desporto
1
,  

que o desporto deve ser visto como um produto da sociedade, embora tenha obtido alguma 

autonomia e dinâmica própria.  Esta autonomia parcial dá ao desporto a possibilidade de, por sua 

vez, ser visto com actor, com a capacidade actuar sobre a sociedade que o criou.  Neste contexto 

há quem fale, particularmente em discursos oficiais, da capacidade do desporto em transformar a 

sociedade.    

Na verdade, é possível mesmo argumentar que o desporto é uma instituição cada vez mais 

poderosa.  Na sociedade capitalista moderna a influência do desporto pode ser vista em termos 

essencialment económicos. Como notou recentemente um documento da UNESCO sobre a 

contribuição do desporto para o desenvolvimento económico sustentável
2
,  o desporto é hoje em 
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dia um importante artigo de consumo e ao mesmo tempo um importante consumidor de artigos 

de consumo.  O desporto não só é consumido cada vez mais directamente como espectáculo, e 

nesta capacidade está aliado progressivamente ao lazer e ao turismo, mas é também cada vez 

mais utilizado para a promoção da venda de artigos de consumo.  Esta última capacidade do 

desporto é analisada através do conceito de mito, e demonstro como o aspecto mitológico do 

desporto é utilizado no marketing de artigos desportivos. Argumento que esta forma de marketing 

dirige-se a grupos sociais carentes donde se encontram muitos dos socialment excluidos e 

implicitamentem tem uma mensagem relevante à questão da inclusão social.  Tenta convencer o 

individuo que inclusão social depende apenas dos esforços próprios e esconde as causas 

estruturais da exclusão. Outra forma de tratar o problema da exclusão social é analisada, 

nomeadamente a exclusão como como um produto da estrutura social. As diferentes maneiras de 

promover a inclusão e quais devem ser os seus agentes são discutidos e relacionados com a 

análise das causas de exclusão.  Termino concluindo que muitos dos pronunciamentos sobre a 

capacidade do desporto em promover a inclusão social têm uma base ideológica e tendem a 

esconder as verdadeiras causas da exclusão, em particular as divisões  de interesses e de poder 

que existentes sem modificação das quais será difícil promover a inclusão. Só a luta dos próprios 

excluídos contra a exclusão poderá promover as modificações na sociedade necessárias para 

ficilitar a sua inclusão.      

 

A Relação entre o Desporto e a Sociedade 

Bourdieu, no seu trabalho seminal  sobre a sociologia do desporto,  identificou o desporto como 

um campo social, um sistema de instituições e agentes directa e indirectamente ligados à 

existência de actividades e espectáculos desportivos.  Na perpectiva de Bourdieu, este campo 

social distinto deve ser considerado como um produto da sociedade em geral, mas mantém uma 

relativa autonomia.  A história do desporto deve ser vista como uma história até certo ponto 

autónoma da história da sociedade em geral, com sua própria dinâmica e leis de evolução, ainda 

que certamente marcada pelos grandes acontecimentos económicos e sociais da sociedade em 

geral.  O sistema que constitui o campo social do desporto inclui  as instituições privadas ou 

públicas que defendem os interesses e  regulam e governam as prácticas dos participantes nos 

diversos desportos, os produtores e vendedores de equipamentos de desporto, os serviços 

necessários à práctica do desporto, incluido os sistemas de treino e educação desportiva, os 
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sistemas de distribuição ligados ao desporto.  (Bourdieu, 1978) Hoje poderíamos juntar ao que 

definiu originalmente Bourdieu, todo o mercado de trabalho de desportistas professionais, a 

mediatização do desporto e o sistema de comercialização e venda do desporto como espectáculo.  

Em Bourdieu, esta autonomia parcial em relação à sociedade permite que a prática do desporto 

possa obedecer a ideiais que são  até certo ponto diferentes dos que predominam na sociedade em 

que são praticados.  (Smith, 2006)  Na verdade, os ideais pelos quais se dizem reger a prática da 

maior parte dos desportos são ideais altruistas que estão muito longe da ideologia que domina a 

prática comercial do mercado na actual economia  capitalista. Os valores  mais altos do desporto 

estão establecidos nos ideais olímpicos, nomeadamente, o “fair play”,   intercâmbio cultural, 

igualdade, tradição, honra, paz e a solidariedade que sustentam o objectivo de “unir o mundo”.  

Recentemente a Política Nacional de Esporte do Governo do Brasil declarou o desporto como 

inculcando aos que nele participam os seguintes valores:  solidariedade, auto-estima, 

comunicação, tolerância, respeito ao próximo, disciplina, sentido do coletivo, cooperação, 

respeito a regras, noções de trabalho em equipe, capacidade de liderança, vida saudável. 

((http://www.esporte.gov.br/boletim_email/boletim_politica_nacional.asp 2 de Março de 2009) 

É a relativa autonomia do campo do desporto em relação à sociedade que permite conceptualizar 

o desporto como um actor social, com a capacidade de transformar a própria sociedade que o 

produziu. É isto que permite, por exemplo, ver o desporto como “ferramenta privilegiada na luta 

contra a exclusão”
1
, ou “instrumento de inclusão social”

2
, um ponto de vista que está hoje cada 

mais difundido entre os que elaboram e implementam as políticas públicas em relção ao desporto.    

Na medida em que o campo social do desporto parece, como acima apontei, obedecer a valores 

altruistas, a transposição dos valores do desporto para a sociedade em geral poderia em princípio 

melhorar sociedade.  Este é o pensamento que está por detrás do conceito do utilizar o desporto 

como ferramenta da inclusão social. No campo do desporto, espera-se que a ética interna altruista 

que predomina ou quedevia predominar, e a que as políticas públicas darão enfase, não permitirá 

no desporto  a dicriminação  contra os que estão socialmente excluídos. Os que o praticam serão 

obrigados a adoptar esses valores que depois levarão consigo para a sua vida social em geral, 

                                                 
1
 Frase usada pela INDE, Organização Cooperativa para a Intercooperação e o Desenvolvimento, CRL, ONG 

portuguesa na descrição do seu projecto “ID – Inclusão pelo Desporto”  

http://www.inde.pt/Projectos/Nacionais/ID.htm  acedido em 27 de Fevereiro de 2009  
2
 Frase utilizada pelo Ministério do Esporte do Brasil na sua Politica Nacional de Esporte 

(http://www.esporte.gov.br/boletim_email/boletim_politica_nacional.asp 2 de Março de 2009= 

http://www.esporte.gov.br/boletim_email/boletim_politica_nacional.asp
http://www.inde.pt/Projectos/Nacionais/ID.htm
http://www.esporte.gov.br/boletim_email/boletim_politica_nacional.asp
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promovendo assim a inclusão.   Isto pode ser visto em dois sentidos. Por um lado, muitas vezes 

os excluidos são vistos como tendo atitudes anti-sociais que dificultam a sua inclusão social.  A 

sua participação no desporto poderá ajudá-los a modificar sua atitude, adquirindo os valores 

superiores por que o desporto se rege e cuja adopção portanto facilitará a sua inclusão. Por outro 

lado, os que possuem valores que tendem  a excluir os outros, serão também obrigados a 

modificar esses valores quando participam no desporto e deixarão de ter prácticas tendentes a 

excluir na sua vida social.  Este ponto de vista está por detrás de várias iniciativas políticas. Por 

exemplo, a alínea H.2  da resolução do Parlamento Europeu sobre Desenvolvimento e 

Desporto aprovada em Dezembro de 2005 “(s)alienta as valiosas funções educativas e sociais do 

desporto... em termos da sua capacidade para promover valores sociais como o espírito de equipa, 

a competição leal, a cooperação, a tolerância e a solidariedade”. 

(http://www.europarl.europa.eu/sides/getDoc.do?pubRef=-//EP//TEXT+TA+P6-TA-2005-

0464+0+DOC+XML+V0//PT 5 de Março de 2009).  Também o o Projecto de Resolução 120-X  

sobre o combate ao racismo no desporto da Assembleia da República Portuguesa publicado no   

Diário da Assembleia da Repúbica  (2ª série A, Nº.103/X/1 2006.04.20 (pág. 35-36)   vê o fútebol 

como “um factor de aproximação dos povos, de todas as raças, credos e origens sociais, ou seja, é 

escola de tolerância, de solidariedade, factor de aproximação humana, portador de elevados 

valores morais que o transformam num meio de educação excepcional e um factor insubstituível 

na integração social”.  Sentimentos semelhantes são expressados no relatório do Secretário Geral 

da ONU, intitulado “Desporto para a Paz e o Desenvolvimento” que lançou 2005 como o Ano 

Internacional do Desporto e da Educação Física.  (http://www.un.org/partnerships/Docs/sportsA-

59-268.pdf  5 de Março de 2009).  Tudo isto está de acordo com o ponto de vista já mencionado 

da Política Nacional de Esporte do Governo do Brasil.  

 

A Comercialização do Desporto 

Estes ideais éticos que são normalmente apontados como essenciais à prática do desporto, no 

entanto, são cada vez mais postos em causa pela penetração crescente no campo do desporto de 

aspectos do desenvolvimento económico da sociedade.   

  

Bourdieu analisou também o processo pelo qual o desporto passou gradualmente de uma práctica 

reservada a amadores membros das élites sociais a um espectáculo produzido por professionais 

http://www.europarl.europa.eu/sides/getDoc.do?pubRef=-//EP//TEXT+TA+P6-TA-2005-0464+0+DOC+XML+V0//PT
http://www.europarl.europa.eu/sides/getDoc.do?pubRef=-//EP//TEXT+TA+P6-TA-2005-0464+0+DOC+XML+V0//PT
http://app.parlamento.pt/DARPages/DAR_FS.aspx?Tipo=DAR+II+s%c3%a9rie+A&tp=A&Numero=103&Legislatura=X&SessaoLegislativa=1&Data=2006-04-20&Paginas=35-36&PagIni=0&PagFim=0&Observacoes=&Suplemento=.&PagActual=0
http://www.un.org/partnerships/Docs/sportsA-59-268.pdf
http://www.un.org/partnerships/Docs/sportsA-59-268.pdf
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para ser consumido pelas massas. Esta transição foi acompanhada por uma comercialização e 

uma mediatizção crescente do desporto em todos os seus aspectos.  Na realidade esta crescente 

comercialização transformou o desporto num importante factor nas economias dos países.  Um 

dos participantes no Forum Económico Mundial de 2009 em Davos deu uma estimative de que a 

contribuição do desporto para o Produto Doméstico Bruto mundial rondaria os 2% 

(http://www.euractiv.com/en/sports/davos-underlines-economic-value-sport/article-179279 2 de 

Março de 2009) .  Um estudo sobre a importância económica do desporto em Inglaterra em 2000 

concluiu que o desporto dava emprego a cerca de 400,000 pessoas, ou quase 2% do emprego total 

do país.   O valor gerado pelo desporto constituiu cerca 1.5% do valor acrescentado da economia 

de Inglaterra nesse mesmo ano.    

Nesta transição para um regime em que a comercialização do desporto predomina,  uma minoría 

dos melhores desportistas, principalmente nos paises mais ricos, adquiriram grande fama a nível 

mundial e passaram a usufruir the enormes rendimentos.   A sua fama é em grande parte 

promovida pela globalização do processo de mediatização do desporto, em particular pela 

televisão por satélite que hoje em dia alcança os recantos mais afastados do mundo.  Este 

processo afecta sobretudo os desportistas que jogam nos países mais ricos, mas inclui desportistas 

provenientes de paises pobres que foram atraidos para os países ricos pela perspectiva de terem 

melhores carreiras quer do ponto de vista financeiro, quer do ponto de vista de fama a nível 

global.  Nos desportos com apelo de massa, muitos destes desportistas, mesmo os oriundos dos 

países mais ricos, provêm das camadas mais desfavorecidas da população e passam a ganhar 

somas fabulosas em salários e em patrocinio de produtos. É este o caso, por exemplo, do 

futebolista inglês David Beckham, durante muitos anos o fútebolista mais famoso do mundo, de 

origem de classe operária de Londres Leste, ou do melhor basquetbolista de todos os tempos, o 

norte-americano Michael Jordan, que nasceu em Brooklin, Nova York de família operária negra.   

Michael Jordan será usado como estudo de caso neste trabalho. A revista de negócios norte-

americana Forbes Magazine estimou que em 2007, apesar de já estar aposentado do basquetbol 

há mais de 2 anos, Michael Jordan tinha ganho cerca de US$31 milhões na base do patrocínio de 

várias marcas, a mais importante das quais era a Nike. David Beckham no mesmo ano ganhou  

US$5.3milhões do seu contrato com o clube de futebol Los Angeles Galaxy e US$42.9 milhões 

dos seus patrocínios, os mais importantes dos quais são da Pepsi Cola e da Adidas. 

(http://bujeynye.blogspot.com/2008_10_01_archive.html  2 de Março de 2009)  A justificação 

http://www.euractiv.com/en/sports/davos-underlines-economic-value-sport/article-179279
http://bujeynye.blogspot.com/2008_10_01_archive.html
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dos salários que usefruem é a capacidade de promover o marketing dos clubes e de produtos, 

principalmente, mas não só, os ligados ao desporto que os seus nomes possuem. 

Este processo de comercialização foi também acompanhado de grande crescimento de 

companhias multinacionais ligadas ao desporto tal como a norte-americana Nike e a europeia 

Adidas. Em 2007 Nike ocupava o lugar no. 153 na lista das 500 maiores companhias dos Estados 

Unidos elaborada pelo Fortune Magazine,  com receitas de US$16,3 bilhões.  Contudo o 

crescimento da Nike não foi contínuo. Em  1983-4 a Nike estava em crise. No ano fiscal que 

terminou em Maio de 1984 a companhia  sofreu pela primeira vez uma baixa nas suas vendas que 

de 11.5%. No último trimestre de 1984 a Nike apresentou uma perda de US$2.2 milhões. 

(http://www.answers.com/topic/nike-inc ). Na altura  a imagem da companhia era sobretudo a de 

uma fornecedora de sapatos de ténis para a classe média branca dos Estados Unidos fazer 

“jogging”  e onda do “jogging” estava em declínio.  Em 1985, para transformar a sua imagem e 

criar novos mercados, a companhia contratou o basquetbolista Michael Jordan e criou o modelo 

de sapatos ténis, Air Jordan, para penetrar o mercado dos fans de basquetbol, aproveitando-se da 

popularidade de Michael Jordan entre estes, especialmente entre os jovens negros nos Estados 

Unidos.  O sucesso da campanha de publicidade usando a figura de Michael Jordan foi tal que os 

ténis Nike se tornaram extremamente cobiçados entre a juventude das ghettos de várias cidades 

do mundo e geraram uma séria de roubos, vários à ponta de navalha, alguns acompanhados de 

assassinato a tiro, dos modelos de ténis mais emblemáticos. Nos Estados Unidos estes roubos 

deram origem a um novo termo para os descrever: “shoe jacking”. Na altura de escrever este 

trabalho ainda era possível ver na Internet, em YouTube, videos de cenas de roubos com 

violência de sapatos ténis de jovens tirados pelos próprios ladrões nos seus telefones celulares.  

(http://www.youtube.com/watch?v=HhYgOaxfNh0 5 de Março de 2009) 

 

O Desporto e o Míto 

De onde vem esta capacidade do desporto de promover a venda de artigos de consumo e de criar 

desejos tão intensos? Para responder a esta pregunta faço apelo à literatura sobre o míto, e 

sustento que é aspecto  mítico do desporto que lhe fornece esta qualidade.    

O míto actua essencialmente sobre a imaginação. Tem o poder de criar um sentimento 

transcendente de unidade entre o ser e o universo, semelhante ao efeito da poesia
3
.   Por outro 

lado, o antropólogo, sociólogo e crítico literário Roland Barthes
4
 argumenta que para ser efectivo 

http://www.answers.com/topic/nike-inc
http://www.youtube.com/watch?v=HhYgOaxfNh0
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o míto tem de criar claridade eufórica, isto é, uma imagem clara e simples desprovida de 

contradições. Barthes considera então que o míto só é efectivo se for apolítico, já que a política 

implica uma luta entre interesses diferentes, e portanto introduz contradições.  O míto tem então 

de criar na imaginação um mundo ideal, uma utopia em que o indivíduo se sente realizado e que 

transcende a sua existência actual que é quase sempre muito diferente e triste.   

Desta forma, o míto tem a capacidade de fazer o individuo esquecer a realidade social em que 

vive e passar a viver, talvez subconscientemente, num mundo imaginário em que ele se realiza e 

em que possívelmente será um herói. Esta força é extrememente potente, mas como tal pode ser 

utílizada para esconder a realidade social e económica e criar no indivíduo a ilusão de que sua 

auto-realização está inteiramente nas suas mãos e nada tem a ver com as condições objectivas da 

sociedade em que vive. Neste sentido, o míto pode ser usado com uma função ideológica para 

implicitamente apoiar a ordem social vigente, escondendo as contradições da realidade social e 

levando o individuo a viver num mundo ideal imaginário. Até certo ponto, quanto mais triste é a 

realidade social vivida, maior a necessidade tem o indivíduo de mítos para sobreviver 

psicológicamente.   

O campo social do desporto que identificou Bourdieu  tem precisamente esta qualidade mítica.  

Os altos valores éticos a  que o desporto é suposto aderir e que identifiquei acima, são 

precisamente os valores dum mundo ideal mítico, muito diferentes dos valores reais que 

predominam na actual sociedade capitalista que é baseada na aceitação dos valores básicos da 

teoria da economia de mercado enunciados pela primeira vez por Adam Smith, isto é na 

prosseguição por parte do individuo do interesse próprio e egoísta e na sobrevivência dos mais 

aptos do Darwinismo económico.   

O mito funciona muita vez através de narrativas, histórias que levam of  leitor ou espectador a 

indentificar-se com objecto mitológico.  As narrativas míticas em relação ao desporto hoje em dia 

são sobretudo transmitidas através da televisão, tanto em programas informativos como em 

programas de entretenimento e em anúncios, principalmente programas desportivos e os anúncios 

que promovem as celebridades.  Segundo Smith (1998, citado em Hartmann, 2008, p.34), e de 

acordo com o pensamento de Barthes já mencionado, para ter sucesso a narrativa mítica não deve 

conter contradições, deve ser coerente e lisa e deve fazer sentido para a audiência, relacionando-

se com a sua cultura e linguagem, reforçando os seus valores e desejos.   Na criação de mitos 
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ligados ao desporto estas narrativas quase sempre fazem uso de histórias ligadas a desportistas 

individuais que são apresentados como heróis (Hartmann, 2008).     

A Nike e a Construção do Mito 

Podemos demonstrar estas considerações teóricas através de uma análise da já referida campanha 

publicitária da Nike que utiliza Michael Jordan e que é dirigida sobretudo aos jovens negros dos 

bairros pobres, não para vender directamente os produtos da Nike, mas para criar um mundo 

imaginário e poético em que todos podem ser bem sucedidos, como Michael Jordan, através do 

esforço próprio. De forma subtil e subliminal, a campanha cria a sensação de que a posse de um 

artigo de marca Nike dará  ao individua acesso a esse mundo mítico tão diferente da realidade em 

que provávelmente vive. O uso de um membro de uma minoría étnica desfavorecida e de origem 

de classe operária reforça a mensagem que é essencialmente a do grande míto Americano do 

“self-made man”.   

O uso explícito do mito pela Nike começa pelo prório nome da companhia.  Nike era o nome de 

uma deusa alada mitológica grega da vitória e cuja imagem significava o triunfo.   A escolha de 

Michael Jordan para ajudar a construir o míto para a audiência a que a campanha era dirigida 

deveu muito à imagem mediática que já tinha sido construida para aquele grande jogador.  Cole 

(2001) aponta para o facto de Michael Jordan, apresentado como pessoa responsável, simpático e 

possuidor de invulgar talento, ter um lugar muito particular na imaginação norte-americana pois 

representa a cara aceitável da raça negra, normalmente demonizada na midia como associada à 

violência, à criminalidade e aos gangs.  Jordan pode assim aparecer, tanto nos Estados Unidos 

como no mundo, como um símbolo nacional norte-americano, o homem que triunfou contra a 

adversidade, que conseguiu ultrapassar o que seria normal para os negros, não só a pobreza, 

como possívelmente também a violência e a criminalidade através dos seus próprios esforços.  

Celebra-se assim a vitória do espírito do individuo sobre as condições adversas em que foi criado. 

Se ele o pode fazer, tendo partido de circunstâncias tão adversas, qualquer podería conseguir o 

mesmo se fizesse o esforço necessário.  A falta de sucesso é portanto culpa própria e não da 

circunstâncias.  Apresentando-o como modelo a seguir,  implicitamente culpa-se os que não 

conseguiram fazer o mesmo.  A criação do mito esconde as causas reais da exclusão dos negros 

norte-americanos, tais como o racismo, a falta de empregos agravada pelo colapso das industrias 

manufactureiras nos Estados Unidos, e a falta de acesso à educação,       
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O anúncio mais famoso desta campanha publicitária da Nike foi sem dúvida um poster intitulado 

Wings que faz uso de todos os elementos necessários para criar o espírito mítico.  O título do 

poster constitui uma referência implicita às asas que possui a deusa mitológica grega Nike de 

cujo o nome saiu  o título da companhia.  O poster apresenta uma fotografia do tronco e cabeça 

de Michael Jordan de braços abertos e horizontais, a mão esquerda estendida em linha com o 

braço e a mão direita segurando uma bola de basquetbol.  A largura do poster é 3,5 vezes maior 

que a altura, dando assim enfase às “asas”. No centro, por debaixo do tronco, em letras pequenas,  

reproduz-se uma citação do poeta e artista místico inglês do século XVIII, William Blake: “No 

bird soars too high if he soars with his own wings”  (Nenhum pássaro vôa alto demais se vôa com 

as suas próprias asas). Abaixo desta citação, em letras um pouco maiores, mas pouco visíveis, 

aparece o nome e o símbolo da Nike.  

A campanha fez também muito uso de narrativa através de anúncios de televisão contando 

essencialmente histórias.  Quase todas essas histórias acabavam com o slogan “Become a 

Legend” (Torna-te uma lenda). Num dos anúncios mais usados, com o título “Maybe” 

(“Talvez”),  entre imagens de  decadência urbana, entrecortadas com a lista dos sucessos de 

Michael Jordan, vê-se o desportista falando, seguido de imagens dum grupo de jovens negros 

implicitamente a ouvi-lo, dizendo que talvez ele lhes tenha dado a impressão (errônea) de que o 

sucesso dele tinha sido obtido à base de talento natural e não devido a grande esforço, e termina 

com a frase “but maybe you are just making excuses” (mas talvez vocês estejam só a arranjar 

desculpas),  seguido da imagem final do símbolo da campanha, a silhueta de um basquetbolista 

pulando para o cesto com a bola como se fosse a levantar vôo, com o slogan “Become a Legend” 

escrito por baixo.  

Estas imagens e histórias de extraordinário poder emocional transmitem subliminalmente a 

mensagem de que é na realidade a posse de artigos Nike que transformam o jovem num sucesso e 

numa lenda.  

 

 

A Exclusão Social 

Voltando-me agora para uma análise das causas da exclusão social, parece-me quase auto-

evidente que a exclusão social é um produto das relações sociais.  Em grande parte dos casos a 

exclusão social tem uma raíz económica.  Esta forma de exclusão é particularmente vigente nos 



 10 

países do Terceiro Mundo, onde a economía formal não suporta suficiente número de postos de 

trabalho para incluír todos os cidadãos que deles necessitam.      

Há duas maneiras de abordar as causas da exclusão social. Uma é vê-las como sendo 

essencialmente de natureza individual, isto é, causada pelo facto do indíviduo não ter as 

qualidades e aptitudes necessárias para a inserção na sociedade.   A outra implica ver a exclusão 

social como sendo principalmente o resultado de factores sociais estruturais.  A primeira forma 

de abordar a questão dá à sociedade o papel  de ajudar o individuo a modificar as suas qualidades 

e aptidões de modo a facilitar a sua inserção na própria sociedade tal como ela existe.  A segunda 

implica que a própria sociedade necessita de sofrer modificações de forma a facilitar a inserção 

dos grupos excluídos.  O fenómeno de exclusão é visto como um fenómeno colectivo da posição 

estrutural de grupos na sociedade  e não individual.     

A par  do problema da  forma mais adequada de analisar as causas da exclusão, existe também a 

questão de quais são os principais agentes que promeverão a inclusão social.  Aqui também é 

possível dar dois tipos de resposta.  Uma é argumentar que cabe à própria sociedade facilitar a 

inclusão social dos excluídos. Este é sem dúvida o ponto de vista que tende a prevalecer entre os 

agentes políticos que se promovem como actuando em nome da sociedade no seu total. À 

primeira vista pode parecer que esta forma de ver a questão da agência da inclusão vai mão em 

mão com uma visão estrutural das causas da exclusão.  No entanto esta aparência ilude. Esta 

visão da sociedade como agência de inclusão apresenta a sociedade como um factor unificado e 

monolítico capaz de actuar coerentemente em favor dos excluídos. Porém, na realidade a 

exclusão está predicada em divisões sociais e em conflito de interesses.  A apresentação da 

sociedade como agente unificado tende a representar os interesses dos grupos sociais dominantes 

como sendo os interesses da sociedade na sua totalidade e a esconder as contradições que possam 

existir entre os interesses dos grupos dominantes e dos dominados a que normalmente pertencem 

os socialmente excluidos. Escondem também as relações desiguais de poder que existem entre 

estes grupos no seio da sociedade. 

 A segunda forma de reponder à questão de quem devem ser os agentes de inclusão é declarar que 

os únicos agentes capazes de promover a inclusão social são os próprios excluídos. Porém esta 

forma de abordar a questão também é por sua vez sujeita a duas interpretações distintas que são 

até certo ponto contraditórias. A primeira vê os excluidos como sendo responsáveis 
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individualmente pela sua inclusão através dos seus próprios esforços. Esta é essencialmente a 

mensagem aparente da campanha publicitária da Nike, embora, como sublinhei, subvertida 

subliminalmente.  A segunda interpretação apresenta os excluídos como agentes colectivos 

lutando pelo seus direitos e causando desta forma modificações na estrutura social mais 

conducentes à sua inclusão.  

 

Conclusão 

A ideia de utilizar o desporto como factor de inclusão social é hoje em dia extremamente 

generalizada no discurso político em muitos países e nas agências internacionais. O propósito 

deste trabalho é de alertar os que estão genuínamente interessados em promover a inclusão social 

para os perigos deste discurso.   Defendo que grande parte da popularidade deste tipo de discurso 

que não ofende a ninguém provém  da capacidade mítica do desporto em criar a imagem de um 

um mundo ideal  em que o indivíduo se virá a realizar através dos seus próprios esforços sem 

serem necessárias modifições na estrutura social. Esta qualidade que o desporto tem favorece as 

forças sociais dominantes a quem covem manter o status quo, escondendo os factores estruturais 

que ajudam a criar a exclusão. Ao mesmo tempo cria a ilusão de que o poder do desporto é tal 

que tem a possibilidade de modificar a posição social dos excluídos sem alterar a estrutura social 

e as relações de poder.  Podemos mesmo argumentar que quanto maior é a desigualdade e a 

exclusão social, maior é a necessidade do poder vigente de apelar ao míto como forma de tentar 

esconder a realidade social.    

Para genuínamente promover a inclusão é necessário ter bem claro o perigo aqui apontado e 

analisar em cada projecto e em cada instância o papel que verdadeiramente o desporto joga, se de 

promoção genuína da inclusão (que tem necessáriamente de promover o poder colectivo dos 

excluídos), se de obfuscação da realidade social.   
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