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lngrid Kummeis 1 

Freie Universität, Alemanha 

·~di6s soccer. here comes 
tutbell .. : transnacionalizac;äo de 

comunidades esportivas 
mexicanas nos Estados Unidos2 

ReSUfTIO.' Este artigo discute a dinömica esportiva de comunidades mexicanas nos Estados 
Unidas no contexto do fufebol. A partir da ana/ise de grupos mexicanos que imigraram para o 
lerriforio americano e de suas praficas futebolfsticas (de resist€mcia}, esta pesquisa se questiona 
se estariamos presenciando uma "tatino-americanizac;;äo" esportiva dos EUA atraves do futebot. 
comb contrarresposta a uma homogeneizar;äo e subordinar;äo, os mexicanos-americanos (e, 
por extensäo, os latinos em gerat] criaram novas praticas culturais (e, dentre etas, as praticas 
esportivas} que amatgamam tradir;öes mexicanas com volares da sociedade estadunidense, 
constituindo, assim, um terceiro espar;o (a third space} que transpöe as fronleiras de ambos os 
Estedas nacionais. 0 presente artigo, portanto, anatisa por que um crescente numero de 
imigrantes reforr;a as retar;öes com suas comunidades de origem no Mexico atraves da 
{re}criar;äo de um universo futebolistico proprio, expressando, com isso, uma "mexicanidade 
lransnacional" que näo e "harmonica", mas e marcada por linhas de conflito. Nessa "nova 
mexicanidade" manifestam-se conflitos de g€mero, de c/asse e etnicos, tocais e nacionais, que 
se däo simultaneamente nos EUA e no Mexico, e que se influenciam mutuamente. 
Palavras-chave: tutebot hispönico; migrar;äo internacionat; transnacionalizar;äo; 
·mexicanidades". 

Copyright © 201 1 by Revista 
Esludos Feministas. 
' lngrid Kummeis e professora 
doulora de Antropologia Social e 
Guttural no lnstiluto de Estudos 
l olino-Americ anos (lAI) da Freie 
Universität (Universidade Livre) , em 
Berlim, Alemanha . 
' Artige traduzido do espanhol , 
reescrito em portugues e revisado 
por Wagner Xavier de Camargo. 
0 artige original - 'l'ldi6s soccer, 
here comestutball : Ia transnacio-

Säo chamados de Necaxa , Tlatizapan, EI Aguaje, 
Morelia , To ros ou Pumitas. Nos ultimos anos centenas de 
clubes amadores de futebol proliferam-se por todas a s partes. 
lsso tem ocorrido nos Eslados Unidos (EUA). pafs em que 
esportes como beisebol , fulebol americano e basquetebol 
lem, lradicional e historicamenl e , d ominado a c e na 
esportiva nacional. Dados clubes, que lrazem nomes das 
comunidades de origem mexicana de jogadores ou de 
equipes populares do Mexico, alualmenie caraclerizam a 
paisagem urbana com pelejas fulebolfslicas dominicais, 
lanlo em grandes cidades das coslas lesle e oesle dos EUA 
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nalizaci6n de comunidades 
deportiva s mexic anas en los 
Esfados Unidos" - foi publicado na 
Revista lbero-Americana, v. VII , n. 
27 , p . 101-116, 2007 . Parte do 
fffulo original e manfida, primeiro 
por frazer nela mesma as no<;:öes 
de fransiforiedade e fransposi<;:äo 
do espenhol ao ingles (nos fermos 
"odios" e "here comes'1, que säo 
importanfes no artige, e, segundo, 
por apresenior um mesmo 
esporfe enfendido näo apenas por 
dois universos lingufsficos distintos 
("soccer" e "futbol"), mas por 
concep<;:öes de jogo basfanfe 
diferenfes, v igo ra nfes entre 
mexicanos e norfe-americanos. 
' ALIANZA DEL FÜTBOL, 2006. 
4 Matt REED, 2006, p . 1. 

5 COPA LOWE 'S, 2006. 

' RE ED, 2006, p . 3. 

7 Juan Javier PESCADOR, 2004; e 
Chrisfopher SHINN , 2002. 

--
quanto nas da regiäo sul e tambem naquelas do cintura 
industrial do entorno dos Grandes Logos. 

0 

Nessas regiöes, tais equipes associam-se ern Iiga 
pr6prias, independentes das ligas anglo-saxäs. Um exernpl~ 
e a Alianza de Futbol Hispano, fundada em 2004, a qual se 
vangloria de representar 200 mil jogadores de futebol e suas 
famflias em todo o territ6rio estadunidense.' Em outras 
aspectos, esses grupos formam um mundo esportivo aParte 
uma vez que 0 futebol hispanico (hispanic SOCcer) e jogad~ 
de acordo com regras e estilos distintos da variante 'gringa· 
(ou norte-americana). Alex Flores, presidente da Liga de 
Futbol Inter Latinos, assim explica: "Como n6s latinos neo 
somos muito altos, jogamos mais pr6ximos ao solo, corn 
toques mais curtos e muitos passes, sem chutes Iongas ou 
mesmo jogo aereo, caracterfsticas do jogo anglo-saxäo".' 

Estarfamos presenciando uma "latino-americani
za<;:äo" esportiva dos EUA atraves do futebol? E, em caso 
afirmativo, isso ocorreria pois os migrantes mexicanos seriarn 
ferrenhamente apegados as tradi <;:öes e tambem es 
identifica<;:öes esportivas de seu pafs de origem? Se 
observarmos detidamente tal fenömeno, a simples cadeia 
causal se complexifica: natives mexicanos habitantes dos 
EUA = mesmas preferemcias esportivas que os mexicanos "' 
futebol como esporte nacional. 

Ja ha algum tempocertos empresas norte-americanas 
tambem intervem no mundo do futebollatino. Ha tres anos, 
por exemplo, a famosa Lowe's - do setor de decora<;:äo de 
inferiores- patrocina um campeonato no qual varias equipes 
masculinas (de jovens e de adultes hisp6nicos) se enfrentam 
em 11 cidades, em sistema de altern6ncia entre elas, por 
semanas seguidas. Nos fina is da Copa Lowe's, equipes 
semiprofissionais jogam contra as profissionais mexicanas 
propriamente dilas. 5 Mike Robinson , diretor-geral da 
empresa de marketing La Verdad , de Cincinnati, destaca 
por que tambem outras companhias norte-americanas 
investem nesse tipo de torneio nacional: "0 segredo e 
cooptar hisp6nicos onde normalmenie se encontram. Eies 
estäo em quadras e näo em c entras comerc iais que tem 
botiques de luxo"6 

Por outro lado, o governo mexicano tambem dirige 
suas aten<;:öes aos migrantes futebol istas. Desde fins dos 
anos 1990 tem organizado, para os mexicanos esportistas 
amadores, a Copa Mexico dentro dos EUA. 7 Alem disso, o 
excentrico empresario Jorge Vergara, de Guadalajara, pelo 
primeira vez montau uma equipe de futebol norte-americano, 
vendendo-a como um fcone desportivo do patrimönio 
cultural mexicano. Seu time Chivas USA compete , desde 
2005, na Liga Principal de Futebol dos EUA (US Major League 
Soccer - MLS) com outras equipes estrelas dos EUA. A intenyäo 
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• cHNAS usA. 2oo6. 

• PESCADOR, 2004. 

" Jo1ge IBER e Samuel REGALADO, 

2007. 
" Emprego o fermo "origin6rios 
do Mexico" da mesma forma com 
que se ufiliza na atua l esfatfsfica 
americ ana mexican o u o f 
mexicon origin, ou seja, como um 
termo colefivo, o qua I inc lui fanfo 
os descendenfes das mexicanos 
que foram naturalizados como 
consequencia da guerra entre 
Mexico e EUA de 1846 a 1848 
quonfo os cidadäos nascidos ou 
naturalizados nos EUA, os quais 
tem uma ascendenc ia mexicana 
(mexic an americ an s), e afe 
mesmo os recenfes imigranfes 
sem documenfos (US-Mexicans, 
\'\Jigarmenfe denominados"illegal 
oliens") . Sob a designa<;:äo 
"hisp6nlcos" (hispanics) inc luem
se pessoas de pafses lafinos ou 
luso-americanos. Apesar disso , 
esses fermos cole fivos näo se 
ofinam com as auforrep resen
tm;öes e autoafribui<;:öes das 
otores, suas diferentes sifua<;:öes 
de inferesse e a consequenfe 
complexidade das infera<;:öes 
sociois, como mosfraremos no 
fronscurso desfe artige . Os 
envolvidos preferem o fermo 
colefivo latinos ou /atinas em 
lugor de hispanicos (hispanics) . 
" Par exemplo , Sa mue l 
HUNTINGTON , 2005 . 
1J 0 fermo "mexicano efnico" 
ogrupa os origin6rios da Mexico 
nos EUA e os cidadäos mexicanos 
propriemenie difos. 

·A UIU;:> ;:JU \... \...tt< , Ht t<t \...V IVIC:" ru 1 uv~ ' 

por !ras dessa a<;:äo e estimu lar os hisp6nic os a se 
identificarem com a equipe e, por meio de suas devo<;:öes 
ao esporte, influenciarem a competitividade e a qualidade 
tecnica no inferior da MLS, convertendo os EUA em uma na<;:äo 
dofutebol.8 

Esporte , migra<;öo e "mexicanidades" 

Grupos de atores sociais (de ambos os lados da 
fronteira Mexico-EUA) interferem nesse hispanic soccer, e isso 
prova que o gramado futebolfstico se converteu em um 
espa<;:o centrat no qua! se colocam em cena e se negociam 
questöes de idenlidodes (nacionais) e organiza<;:öes sociais, 
assim como e patco de integra<;:äo cultural. 9 Tambem outros 
esportes dos mexicanos-americanos säo expressäo de novas 
reatidades demograficas, sociais e econömicas nos EUA, 
como mostra uma primeira compila<;:äo acerca do tema.'

0 
A 

explica<;:äo para isso e a rapida mudan<;:a das coordenadas 
da migra<;:äo mexicana, que desde os anos 1970 cresceu 
estrondosamente. Atuatmente, os cerca de 27 milhöes de 
mexicanos representam o maior grupo imigrante dos EUA, 
representando 9% da popula<;:äo total. Devido a comptexa 
combina<;:äo de diverses fatores, tat corrente migrat6ria 
continua em franeo ascensäo . Desde os anos 1990, 
sobretudo, muitos desses migrantes se destocam a novos 
destinos na costa teste e no sudesie dos EUA, foto que tem 
transformado, substancialmente, a composi<;:äo e a 
din6mica etnicas nessas regiöes. Alem disso, dadas as 
caracterfsticas das ondas migrat6rias, tanto os grupos 
denominadas "hisp6nicos" quanto os chamados de 
"mexicanos", ou "mexicanos-americanos" , säo , em 
reatidade, grupos muito heterogeneos.11 

Cientistas e potfticos populistas de direita, por sua 
vez, instrumentalizam homogeneiza<;:öes em tais categorias 
a fim de provocar temores sobre "a" popula<;:äo 
estadunidense ante uma suposta transforma<;:äo cuttural 
nociva da pr6pria sociedade. 12 De outra parte, cientistas 
"transnacionalistas" argurneniom que, com a ajuda de 
novas pratic as culturais, os mexicanos etnicos" driblam as 
interven<;:öes dos Estados nacionais - tanto de seu pafs de 
origem como do pafs de destino - , escapando, dessa forma, 
da discrimina<;:äo e da subordina<;:äo de classe (e "racial") 
na sociedade norte-americana. Habitantes de grandes 
cidades (e mesmo de povoados) no Mexico mantem rela<;:öes 
sociais duradouras com seus parentes e amigos nos EUA. 
impulsionadas pela globaliza<;:äo dos mercados de 

. trabalho, por novos meios de comunica<;:äo e por din6micas 
globais de difusäo cuttural. Consequentemente , os 
imigrantes säo ativos, tomam decisöes, assim como formam 
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14 Linda BASCH , Nina Glick 
SCHILLER e Cristina Szanton 
BLANC, 1994. 
15 David GUTIERREZ, 1 999. 

" GUTIERREZ, 1999, p . 483. 

17 PESCADOR, 2004 e 2007. 

----
novas comunidades dentro de um espa9o transnacional 
constitufdo por Iais redes. 14 

David Gutierrez15 faz men9äo a uma partida de tutebei 
que aconteceu em levereire de 1998, em Los Angeles. No 
momento em que a equipe nacional mexicana ganhou dos 
EUA pelo placar de 1 :0, a maioria dos mais de 90 rnil 
espectadores do est6dio gritava de alegria . Alguns 
jogadores do time norte-americ ano se queixora rn 
amorgamenie de que aquela näo era uma partido "ern 
casa", pois o jogo aconteceu em uma cidade onde se estirna 
em 50% o numero de hispanicos na composi9äo da 
popula9äo. Para o autor, o "drama simb61ico" dessa portida 
e sinal da atual "desestabiliza9äo de concep96es uniformes 
de comunidade, c ultura, nac ionalidade e, inc lusive, da 
ideia de 'na9äo territorial " ' . 16 Como resposta a sua 
homogeneiza9äo e subordina9äo, os imigrantes mexicanos 
criaram novas pr6ticas culturais que amalgamam suas 
tradi96es com volares da sociedade estadunidense, 
constituindo, assim, um terceiro espa9o (a fhird space) que 
transpöe as fronleiras de ambos os Estados nacionais. 

Na mesma linha argumentativa acham-se os 
trabalhos sobre a cultura mexicana do futebol na regiäo 
dos Grandes Logos, do lado americano. 17 Desde os anos 
1920, os migrantes mexicanos se organizam ern 
agrupamentos de vizinhos, e em pequenas comunidades, 
por meio do futebol. Mediante a coopera9äo esportiva corn 
grupos de imigrantes europeus (que trouxeram pela primeira 
vez o futebol aquela 6rea), fizeram-se respejtar e säo 
apreciados pela sociedade em geral. 0 autor sublinha que 
Iais atores agregaram ao 6cio futebolfstico valores da closse 
trabalhadora estadunidense, conferindo-lhe uma nova 
interpreta9äo. Nesse processo ressaltaram volares corno 
disciplina, masculinidade, individualidade e competencio. 
Pasta isso, Pescador, com razäo, desvirtua a hip6tese de que 
o boom futebolfstico nos EUA deve-se ao foto de que os 
praticantes imigrantes seguiriam ferrenhamente as tradi9öes 
de seu pafs de origem. Em contrapartida , näo oferece umo 
explica9äo sobre a forte e pronunciada influencia mexicona 
no futebol desenvolvido nos EUA. Os jogadores desse 
hispanic soccer nominam seus I imes segundo suos 
c omunidades de origem e ate mesmo com nomes de 
equipes profissionais mexicanas; e com frequenc ia, inc lusive, 
recrutam novos laientos esportivos do pafs vizinho. Assim, 
resta a questäo: por que um crescente numero de imigrantes 
refor9a as rela96es com suas comunidades de origem (e 
mesmo sua p6tria) por meio do futebol? 

Uma an61ise que toma o esporte como ponto de 
partida pode desvelar dinamicas da identidade social nos 
EUA latino-americanizados. Pesquisas sobre etnologia do 
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11 Pierre BOURDIEU , 1992 ; e 
JeremY MACCLANCY, 1996. 

" Cyrillionel JAMES, 1963, p . 23 . 

" Louis PEREZ, 1994, p . 500. 

11 Em seu Programe pa ra uma 
Sociologia do Esporte, Bourdieu 
(1992, p . 195) destac a que, ''[. .. ] 
pora compreender um esporte de 
qualquer tipo, [ . .. ] e necessario 
discernir a posi9äo que ocupa 
dentro do espa9o das d iferentes 
lipos de esporte" . 

"ADIÖS SOCCER, HERE COMES FÜTBOL! " 

esporte, com vieses hist6ricos e transnacionais, mostram de 
que modo atores sociais- particularmente sob os efeitos da 
globalizayäo - utilizam a pr6tica esportiva para dirimir 
conflitos sociais pelo controle do corpo ffsico e como, 
simultaneamente , contesiom as idenlidodes sociais, os 
papeis de genero, as atribui96es etnicas e nacionais 
existentes, renegociando-os. 18 Tanto a classe dominante 
como as dominadas souberam aproveitar as possibilidades 
que oferece o esporte como ordem de conhecimento que se 
transmite atraves do corpo, ou seja , o esporte e mais acessfvel 
do que conhec imentos que estäo mais estre itamente 
articulados com uma formayäo institucional ; e tambem o 
esporte goza de uma grande aceita9äo, seja porque e 
percebido geralmenie como 'apolftico', seja por ser visto 
alijado de interesses econ6micos. 

Os representantes das potencias coloniais trataram, 
a miude , de evitar de antemäo a resistencia dos 
colonizados , tentando pression6-los por meio de seu 
esquema de "ra9as", na96es e classes, justamente por meio 
de pr6ticas cotidianas como o esporte. De outra parte, os 
oprimidos transformaram os esportes introduzidos em 
espa9os sociais a tim de "colocar em cena os antagonismos 
de situa96es coloniais e p6s-coloniais e de lhes dar uma 
solu y äo imagin6ria". 19 Por assim dizer, os esportistas 
aficionados "reinventam-se" atraves da pr6tica esportiva, 
"conscientemente como atores de mudan9a cultural" .20 

Dessa forma , por' meio do futebol jogado nos EUA, 
poder-se-ia dizer que os esportistas hispanicos efetuam uma 
inversäo simb61ica compar6vel a das rela96es de poder no 
ömbito societal? Expressariam , atraves daquela 
modalidade, um novo conceito de "mexicanidade"? A 
seguir abordaremos Iais questöes e , alem disso, partindo de 
uma perspectiva hist6rica do contexto dos anos 1940 e da 
atualidade, analisaremos o desenvolvimento do futebol -
tanto no Mexico quanto nos EUA - particularmente em respeile 
ao segundo potencial "esporte nacional" mexicano: o 
beisebol. " 

Apropria9öes regionais do beisebol e do 
futebol: o caminho mexicano em 
dire9äo a um esporte nacional 

A instrume nta liza 9ä o d o futebo l (po r parte de 
diferentes grupos de atores), descrita anteriormente, transmite 
a imagem de uma longa tradiyäo futebolfstica nacional. 
No entanto, se analisado detidamente, o Mexico e um pafs 
dividido em rela9äo as suas paix6es esportivas , mesmo 
quando o futebol tem ganhado espa9o: somente no centro 
do pafs h6 um domfnio indiscutfvel do esporte-rei ; o norte e 
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o sudeste mexicanos mostram uma preferemcia pelo beiseboi 
marcada pelo regionalismo. Se efetuado um upgraa 
temporal , hoje tat questäo e atravessada pela Politico e 
pel~ ~conomia: :m 2006, p_or exemplo, o candidato ~ 
pres1denc1a Andres Manuel Lopez Obrador - originario de 

22 
Colet6nea de entrevistas com 

Obrador sobre as rela9öes com 
Carlos Slim, consultar ETECETERA, 
2006. 

Tabasc o - pediu publicamente ao empresario das 
telecomunicac;:öes da capital, Carlos Slim, que sua empreso 
(Telmex) patrocinasse, alem das mais de 15 mit equipe

5 
de 

futebol, tambem os Iimes de beisebol. 22 

Aqui se faz necessaria uma explicac;:äo sobre por que 
o beisebol, que nos anos 1950 ainda superava o futebol em 
popularidade, posteriormente, acaba se tornando um 
esporte secundario. Pouco tempo depois que Alexander Joy 
Cartwright prop6s as regras do jogo moderno em Nova lorque 
no seculo XIX, o beisebol tambem se converteu em um 
esporte local na Peninsula de Yucatan . Trabalhadores 
cubanos adotaram-no por volta de 1860, e tanto integrantes 
da elite nacional yucateca (que em parte haviam estado 
nos EUA) como tambem muitos outras trabalhadores 
passaram a pratica-lo rapidamente. 23 

23 REGAIADO, 1998. 

24 
"Porfiriato" ou "Porfirismo", como 

e conhec ido na hist6ria do 
Mexico, e o periodo de 1884 a 
1911 em que, devido a mudan<fos 
na constitui<föo nacional, o militar 
Jose de Ia Cruz Portirio Diaz Mory 
presidiu o pais (Nota do Tradutor) . 

25 
Jose AIAMILLO, 2007, p . 52. 

" AIAMILLO, 2007. 

Ao norte do Mexico algumas companhias norte
americanas, que durante o Porfiriafo 24 investiram na 
minerac;:äo e na construc;:äo ferroviaria , patrocinaram 

0 
beisebol com o intuito de transmitir aos empregados valores 
como espirito de equipe, considerados por elas 
imprescindiveis para a construc;:äo de uma moderne 
sociedade industrial. Os habitantes dessa regiäo adotaram 
o esporte rapidamente como parte de um estilo de vido 
moderne, e Wallace Thompson (editor de uma revista) 
constatou: "foi o que mais pr6ximo chegou o Mexico de ter um 
esporte 'nacional " ' .25 Atem disso . nos estados norte
americanos pr6ximos da fronteira, constelac;:öes de poder e 
motivac;:öes semelhantes contribuiram, desde os anos 1920, 
para que migrantes de origem mexicana (em sua maioria, 
trabalhadores da agroindustria) jogassem , sobretudo, 
beisebol. 26 

Empresas - como a produtora de citricos Sunkist - . 
patrocinavam a cria<;:äo de equipes de beisebol entre os 
trabalhadores mexicanos temporarios c om o intuito de 
incrementar a produtividade desses e angariar suas 
respectivas lealdades. No sul da Calif6rnia, por exemplo, os 
habitantes de comunidades mexicanas e de bairros urbanes 
logo fundaram inumeros c lubes, que jogavom entre si. 

Esse perceptivel isolamento pode ser relac ionado 
com a pratica da segregac;:äo, pr6pria do mundo esportivo 
dos EUA. Ate 1947 negava-se o acesso de jogadores afro
americanos e latinos de pele escura aos clubes profissionais 
que competiam na MLS. Entretanto, com a ajuda de equipes 
de beisebol pr6prias, o grupo heferageneo de mexicanos 
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" A!AMILLO, 2007 . 

" Mais detalhes sobre e s 
manobros etetuadas, consultar 
Alan KLEIN, 1997 , p . 66-11 3. 
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que haviam sido naturalizados como consequencia da 
guerra entre Mexico e EUA, os mexicanos-americanos e os 
imigrantes recentes reposicionaram-se diente dos conflitos 
"raciais" e de classe . Atraves do beisebol, tais individuos 
manifesta ram uma consc ienc ia etnica comum . uma 
solidariedade comunitaria e um comportamento masculino 
que. dessa forma. se faziam respeitar. Alem disso, ligaram o 
beisebol as suas vidas cotidianas nos EUA. Os imigrantes 
(homens na maior proporc;:äo) reproduzian:t e reforc;:avam, 
na arena masculina do beisebol , a dominac;:äo masculina 
do mundo laboral agroindustria l. 27 

Os mexicanos de ambos os lados da fronfeire 
transformaram o beisebol , nesse periodo, em um fen6meno 
transnacional. Equipes mexicanas cruzavam regularmente 
a fronfeire a fim de participarem de competic;:öes no sudoeste 
dos EUA. Jorge Pasquel, um empresario milionario da capital 
mexicana, patrocinou o beisebol do pais asteca com grande 
apoio financeiro . a partir dos anos 1940, influenciado por 
um sentimento de nacionalismo mexicano e pela ideia de 
desafiar OS EUA. no ambito esportivo, de igual para igual. 
Apropriando-se da pratica de segregac;:äo nos EUA, comprou 
jogadores-estrelas afro-americanos para equipes 
mexicanas; em 1949, inclusive, passau a alistar jogadores 
brancos. Dessa forma, conseguiu um r6pido incremento na 
qua Iidade- e mesmo na popularidade - da Liga Mexicana 
de Beisebol. Mexicanos de ambas as partes da fronfeire 
expressaram. por meio de seus apoios a essa Iiga, um 
sentimento de pertencimento transnacional. Por certo tempo, 
a manobra empreendida pelo empresario funcionou a 
contento. Contudo, sua politica agressiva de recrutamento 
de jogadores de outras clubes provocou uma contramedida 
por parte das ligas estadunidenses . que frearam seu 
ambicioso projeto. 26 

0 futebol . naquela epoc a um e sporte sem 
importancia tarito no Mexico quanto entre os migrantes nos 
EUA, imp6s-se , primeiramente , em algumas eidedes 
industriais do centro do Mexico nas quais as empresas 
britanicas possuiam hegemonia na minerac;:äo e na industria 
textil. No entanto, em meados do seculo XX, trabalhadores 
britanicos especializados jogavom entre si do mesmo modo 
como ja oc orria em outras Iugares da America Latina. Nos 
anos 1920, a exclusivamente brita nica Liga Mexicana de 
Football sofreu uma derrocada decisiva no momento em 
que, pela primeira vez. clubes espanh6is passaram em 
quantidade os britanicos. 

Os clubes mexicanos , por sua vez , tambem se 
multiplicaram, principalmente grac;:as a membros de classes 
altas que haviam estudado (ou trabalhado) em paises 
europeus. Algumas companhias. sindicatos e instituic;:öes 

Estudos Feministas, Florian6polis, 19(3) : 853-874, setembro-dezembro/201 1 859 



111 

I 

INGRID KUMMELS 

29 PESCADOR, 2007. 

30 PESCADOR, 2007. 

" Lite ralmente "bo la no pe". 0 
balompie e um antecessor do 
tutebei contemporaneo , de 
origem e influencia espanholas 
(Nota do Tradutor) . 

governamentais mexicanos financiaram tais c lubes . 
Quando futebolistas espanh6is e mexicanos come<;:arom 0 
manifestar orgulho nacional atraves das portidas e menos 
ressentimentos entre si , o futebol experimentou uma fase de 
intensa popularidade. A disputa entre esses grupos estava 
intimamente relacionada com a posi<;;äo da Espanho como 
potencia colonial. Os mexicanos atualizaram esse 
antagonismo em vista do c rescimento da comunidade 
espanhola e sob os auspfc ios de seu predominio em 
determinados setores econömicos. Dois c lubes de c lasse 
baixa na capital - Necaxa e Atlante - ficaram bastante 
populares justarnenie por triunfar sobre equipes espanholas 
e ate hoje continuam sendo importantes. Com o tempo, as 
equipes de futebol dirimiram menos os antagonismos etnicos 
do que os de classe?9 

Nos anos 1960, o futebol ganhou em popularidade 
em rela<;:äo ao beisebol em terras mexicanas, fenömeno no 
qual a televisäo, o novo meio de comunica<;:äo da epoca, 
exerceu papel fundamental. Por exemplo, quando em 1950 
a primeira emissora come<;:ou a trabalhar na Cidade do 
Mexico, inclusive esportes como o boxe , as corridas de touros 
e mesmo a luta Iivre cativaram muitos seguidores. Nöo 
obstante , os esportes que se adaptavam com grande 
rapidez a transmissäo televisiva cresciam em importancia. 

Alem disso, a televisäo estabelecida na copital 
demonstrava maior interesse de difusäo de esportes que 
eram mais populares no centro do pafs da que nas demais 
6reas, apoiando financeiramente, sobretudo, campeonotos 
nacionais com vistas a transmitir os jogos. Esse processo c 
favor da futebol experimentou um estfmulo adicional com 
as celebra<;:öes dos Jogas Olfmpicos de 1968 e da Capa do 
Mundade Futebol de 1970, ambos na Cidade do Mexico, 
medianie os quais as imagens do futebol obtiveram um 
marco de prestfgio e foram difundidas, de forma intensiva e 
em nfvel suprarregional , atraves do entäo popular meio de 
transmissäo: a televisäo.30 

Mundos esportivos paralelos nos EUA e 
praticas de empoderamento 

No passado o futebol tinha um status marginal e de 
menor importancia tambem nos bairros mexicanos do meio
oeste americano. Uma das razöes de talfoto era de a maioria 
das imigrantes mexicanos originarem-se de comunidades 
rurais onde, costumeiramente , se jogava o balompie." 
Apesar disso, Chicago era exce<;;äo no cen6rio nacional 
norte-americano: as estruturas esportivas e as de atividades 
de lazer existentes na cidade girovom em torno do tutebei e 
tinham sido fundadas por britänicos e outras imigrantes 
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europeus (como irlandeses, checos, poloneses e croatas). A 
cidade ate hoje tem a Iiga de futebol mais antiga dos EUA e 
segue sendo o centro nacional da modalidade.32 

Os imigrantes mexicanos em Chicago se adaptaram 
a essa estrutura e fundaram, no ano de 1927, o clube 
futebolfstico Necaxa, em uma referencia hist6rica a um que 
fora criado em 1923, na capital mexicana. Os membros desse 
clube se associaram, nos anos 1940, a uma Iiga amadora 
de imigrantes europeus - a Liga Nacional de Futebol de 
Chicago (Chicago National Soccer League - CNSL), a qua I 
se converte em uma Iiga mexicana-europeia . Assim, dentro 
dessa organiza<;:äo surgiu uma estrutura competitiva que 
seguiu uma 16gica nacional similar aquela existente (a 
epoca) entre equipes mexicanas e espanholas no Mexico: 
a equipe mexicana competia c om as demais compostas 
de imigrantes europeus. lsso ocorreu com exito, e tal equipe 
subiu ate a divisäo mais alta daquela Iiga . Contudo , 
atualmente na CNSL enfrentam-se, por exemplo, Deportes 
Colomex com FC Romania ou com FK Bosanska Dubic a ,33 

equipes amadoras ou semiprofissionais que näo säo täo 
expressivas. As rivalidades esportivas se desenvolveram ao 
longo das mesmas linhas etnicas que conformavam o 
mundo laboral da industria pesada da a<;:o , em que 
mexicanos e europeus competiam aguerridamente por 
postos de trabalho. 0 processo de integra<;:äo nas ligas 
americanas de futebol foi mais f6cil para os migrantes que 
o praticavam do que para aqueles que jogavom beisebol , 
modalidade quese negou, formale informalmente, aceder 
espa<;:o a participa<;;äo desses indivfduos. 

Alem disso, os imigrantes usavom os clubes de futebol 
(como o Necaxa , por exemplo) para reestruturarem seus 
momentos de 6cio e lazer, ampliando-os com atividades 
sociais que iam alem do esporte em si. As equipes, os meios 
de comunica<;:äo locais, os empres6rios mexicanos e uma 
inc ipiente industria "etnica " do entretenimento promoviam
se mutuamente em tal desenvolvimento, j6 que cada um se 
benefic iava da coopera<;:äo. Algumas empresas, visando 
princ ipalmente a p opula <;: äo mexicana (sobretudo 
restaurantes, lojas de cosmeticos, charcutarias,34 armazens 
de bebidas e emissoras de radio em lfngua espanhola). 
c o fi nanciavam os clubes de futebol , desejoso s por 
conquistar os fan6ticos do esporte como possfveis c lientes. 
Os novos modelos de consumo, dessa forma , participavam 
do modus cultural mexicano, mas se orientavam por 
influenc ias norte-americanas, formando parte de um novo 
estilo de vida dos migrantes e de seu estabelecimento 
duradouro nos EUA.35 

Paroleiomente alguns imigrantes mexicanos se 
utilizaram dos clubes esportivos para construir (ou refor<;;ar) 
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redes transnacionais duradouras entre seu pafs de origern 
a comunidade de destino. Tais redes sociais facilitararn : 
promoveram a dec isäo de migrar e, portanto, acelerararn 
no transcurso de uma gera c;: äo , a c ontinu idade d~ 
movimento migrat6rio. 

Douglas Massey e colaboradores36 descrevem esse 
processo para o caso dos emigrantes da cidade industrial 
de Santiago, Jalisco, quese concentraram, principalmente 
em Los Angeles (LA). A fundac;:äo oficial de um clube d~ 
futebollhes permitiu cobrar taxas de filiac;:äo aos membros e 
melhorar rapidamente a qualidade da equipe amadora. 
Por sua vez, as vit6rias obtidas em jogos motivaram a quase 
Iotalidade dos oriundos de Santiaga a aderirem ao clube 
que conseguiu assegurar um campo de treinamento em u~ 
parque publico de LA, o qual se tornou um espac;:o de 
encontros fixos dos migrantes residentes da (e Iombern das 
que chegavam a) cidade. Mais tarde, compraram casas 
nas redondezas , transformando o espac;:o, ao Ionge das 
anos, em "seu" bairro. Molivados pela pressäo de exito, os 
treinadores da equipe de futebol buscaram na comunidade 
de origem no Mexico mais jogadores com talento, inclusive 
lhes pagavam o "coyote "37 para que conseguissern 
transladar o espac;:o da fronteira e fazer parte de suo 
equipe.38 

Os mexicanos-americanos conquistaram, atraves da 
futebol e de outros esportes jogados em equipe, um espac;:o 
social de convfvio e, atraves desse, atacaram as estruturas 
de 6cio existentes nos EUA, modificando-as.39 Antes da 
Segunda Guerra Mundia! , justarnenie nos parques, nm 
piscinas e em. outros estabelecimentos publicos ocorria a 
segregac;:äo social de acordo com o conceito de "rac;:a " 
dominante, sendo o acesso negado aos mexicanos. Esses 
se viam obrigados a se deslocar para terrenos baldios ou 
para localidades agrfcolas abandonadas. Ale hoje em dio 
se disc riminam (veladamente) jogadores de futebol 
hispanicos, negando-lhes acesso aos parques publicos de 
lazer e entretenimento. 40 

A falta de instalac;:öes atrativas para o tempo Iivre 
influenciou futebolistas mexicanos de Chicago e regiöo a 
abandonarem a CNSL e a fundarem em 1968, pela primeira 
vez , uma Iiga pr6pria que passou a ser chamada de 
Associac;:äo de Futebol Latino-Americano de Chicago 
(Chicago Latin American Soccer Association - Clasa). A 
decisao foi desencadeada pelo descontentamento dos 
futebolistas imigrantes mexicanos com o foto de que os 
delegados de origem europeia monopolizavam a Iiga e 
favoreciam suas equipes. Atraves da Clasa, os mexicanos 
abriram caminho a trinta parques publicos e a mais de 
quarenta campos de futebol. 41 Dessa maneira, transtor-
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maram os parques em Iugares de encontros permanentes 
das tamilias mexicanas de toda a regiäo. Essas, por sua 
vez, estruturaram suas atividades recreac ionais dominicais 
em to rn o d as portid as d e futebol a f organ izadas, 
convertendo Iais jogos em eventos centrais. 

A transnacionalizac;ao do futebol a partir 
da decada de 1 990 

Desde os anos 1990 a migrac;:äo vinda da America 
Latina tem se intensificado: aproximadamente a metade 
dos oriundos do Mexico e dos hispanicos que vivem nos EUA 
se moveu paraesse pafs a partir dessa decada. Tal onda 
migrat6ria tem novas carac terfst icas: primeiro chegava, 
sobretudo, das regiöes que se encontravam em guerra civil 
(notadamente Hondura s, EI Salvador, Guatemala e 
Col6mbia) e, mais tarde, provinha do Mexico e do Equador, 
pafses atravessados por intensas crises econ6micas e 
financeiras. 

Os imigrantes, por sua vez, vem de pafses com uma 
c lara preterencia pelo tutebot como esporte. Com respeito a 
esse aspecto, h6 que levar em conta a hip6tese segundo a 
qual os latinos, atualmente, servem-se do tutebot (esporte 
internacionalmente com grande apelo e bastante popular 
no hemisferio sul) para "sustentar uma conexäo profunda e 
duradoura com a America Latina", que se torna um marco 
cultural a partir do qual eles torjam "um incipiente sentido 
de p6tria em terras norte-americanas". ' 2 Grande parte desses 
imigrantes se dirigem a cidades e regiöes estadunidenses 
sem qualquer tradic;:äo de colonizac;:äo de hispanicos. 
Entretanto, os migrantes de diterentes origens e de distinlas 
gerac;:öes e classe sociais usam o tutebot de modo 
intencional como um recurso que cria comunidade. Atraves 
da modalidade tentam melhorar a qua Iidade do tempo de 
lazer em suas novas 6reas de moradia, tazer trabalho 
comunit6rio ou obter acesso a consumidores hispanicos. 
Alem di sso , o tutebot tambem to i descoberto pelos 
trabalhadores comunais, pelos centras de tormac;:äo, pelas 
organizac;:öes juvenis, pelas instituic;:öes sem fins lucrativos, 
pela s instituic;:öes soci a is publica s, p elos meios de 
comunicac;:äo de massa e pelas empresas näo etnicas. A 
atual politica norte-americana, de sua parte, trata de integrar 
os migrantes que vivem h6 muito tempo no pafs com seus 
descendentes. Desse modo, recorre-se ao tutebot dentro do 
espac;:o do trabalho comunit6rio tomentado pelo Estado a 
tim de agregar os latinos. 

Pode-se, assim, levantar alguns dados quantitatives 
signiticativos que identiticam o crescimento do tutebot via 
comunidade latina como um boom: h6 uma decada, a 
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---....... 
Liga de Futebollnter latinos, com sede em Columbus (Ohio) 
reunia menos de uma dezena de equipes. Em 2006, Par su ' 
vez, contava com 92 Iimes e 1.800 jogadores. Em Raleig~ 
(Carolina do Norte). existia no ano de 2000 apenas urn 
Iiga hispanica. Em 2006, o numero sobe para quatro Iiga~ 
que reuniam 40 equipes e 1.300 jogadores. Ao passe qu~ 
as ligas pr6prias oferecem vantagens ao serem usadas corno 
formas de empoderamento, as ligas separadas predorninarn 
tanto no ambito amador como no semiprofissional. Dr. nrn 
Wallace, presidente da Iiga de Raleigh , explica : "h6 vinte 
anos se podia encontrar a lguns clubes hispanicos isolados 
nas ligas g ringas, mas agora se impöe o modelo das ligas 
separadas" . 43 

Os grupos de atores heterog€meos produzirarn um 
mundo futebolistic o de grande diversidade. Os novos 
imigrantes come<;:am, minimamente, a jogar futebol sob 
condi<;:öes semelhantes aquelas com que iniciararn os 
mexicanos, nos anos 1920: em contextos informais, nos 
chamados sandtot teams44 e beer leagues. ' 5 Os recem. 
imig rados utilizam a oportunidade de participa<;:öo nessas 
equipes como primeiros contotos, estabelecimento de 
rela<;:öes sociais, identifica <;:öo de locais para se alojarem 
ou trabalharem e , sobretudo, para se inserirem como 
jogadores atraves da linguagem internacional do futebol. 
Um dos problemas maisurgentes de Iais Iimes e exatornente 
garantir o espa<;:o da pratico esportiva em um campe com 
dimensöes regulamentares, em parques publicos urbanes." 
Tal empenho segue sendo uma importante motiva <;:öo para 
a formaliza<;:öo das organiza <;:öes de futebol e para a 
cria<;:öo de ligas, cujos membros podem falar espanhol entre 
si e pagar contribui<;:öes mais baixas do que as que sao 
costumeiramente cobradas nas ligas estadunidenses. 

0 outro extremo esta conformado pelos mexicanos
americanos da primeira e da segunda gera<;:öes. Suas 
condi<;:öes de vida nos EUA melhoraram demasiadomente, 
principalmente em decorrencia do Ato de Controle e Reforrna 
lmigrat6ria (Immig ration Reform and Control Ac t) , de 1986, 
que promoveu a legaliza <;:öo d os migrantes que ja viviam 
permanentemente no pais, assim como o reag rupamento 
familiar. A antiga rela<;:öo numerica entre homens e mulheres 
imigrantes (na qual os primeiros eram numericamente 
superiores) se equilibrou; a maioria deles vive em familias e 
a tendencia de uma permanencia p rolongada aumentou 
consideravelmente. Pode-se dizer que os imigrantes da 
p rimeira gera<;: öo conseguiram c erta p rosperidade, 
ocupando com exito determinados nichos econ6micos de 
mercado, ao passo que a gera<;:öo atual sofre com piores 
condi<;:öes no que diz respeito a educa<;:öo escolar, ao 
trabalho e ao perigo de se envolver em grupos delinquentes 
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juvenis." Aqueles que conquistaram uma situa<;:öo de bem
estar contribuem com o boom futebol istico financiando as 
equipes. Eies esperam obter prestigio dentro da comunidade 
hispanica por meio da posse de uma equipe vencedora. 
Para tal prop6sito, investem em campos de treinamento, 
uniformes de futebol e seguros-saude para jogadores, 
mesmo sem ter a inda a seguran<;:a de valer a pena do ponto 
de vista financeiro.' 8 Dessa forma , um empresario mexicano
americano se permite financiar, por exemplo, a Diaz Mexican 
Soccer league, em Nova lorque (a qualleva seu nome), e o 
industrial Mario Ca lleros, em Chicago, faz o mesmo com a 
equipe EI Nacional. Essa , por sua vez, conquistou em 2006 o 
primeiro lugar nos torneios nac ionais da Copa Teeale e da 
Copa l owe's.'9 

Empresas etnic a s o u nöo e tn ica s, meios de 
c omunica <;:öo hispanicos e grandes ligas cooperam na 
organiza<;:öo e no financiamento de campeonatos regionais 
e nac ionais custosos. A cadeia de supermerc ados Food City 
e a cervejaria mexicana Tecate , entre outras, aproveitam os 
e ventos nacionais como meios de publicidade para 
conquistar "o maior merc ado hispanico d o mundo". 50 Na 
Copa Tecate, o "maior campeonato de futebol hispanico", 
competiram em 2006 mais de 2. 700 equipes em 22 cidades, 
tendo o EI Nacional de Chicago ganhado a final e o premio 
de US$ 15 mil. 51 Tais competi<;:öes desestabilizam a antiga 
estrutura de convic<;:öes das equipes amadoras de niveis 
local e regional : muitos jogadores viajam horas a fio , uma 
parte do ano, como semiprofissionais a tim de participarem 
em Iais eventos, recebendo por jogo uma quantia fixa , 
apesar de nöo poderem contar unicamente com o futebol 
para sobreviverem. 

Por outro lado, o Club Mexico de Chicago e um 
exemplo da c ombina <;: ö o d e futebol c om o trabalho 
c omunitario e o trabalho com jovens. Carlos Cerrasco , 
o riundo do estado de Durango, participou das funda<;:öes 
tanto de uma organiza <;:öo comunitaria para os latinos no 
estado de lllinois quanto do clube de futebol , em 1996,52 

apesar do foto de Cerrasco nöo ter experienc ias com futebol 
nem com o trabalho com jovens. Tudo ocorreu, em verdade, 
quando seu fi lho entrou na adolescencia e ele quis oferecer 
a os jovens uma alternativa em rela <;:öo a c riminalidade 
vigente nos grupos juvenis. Cerrasco, entöo, fundou o Club 
Mexico como um espa<;:o para pratica s esportiva s de 
adolescentes no oeste de Chicago, no bairro de las Villitas , 
local de maior localiza <;:öo de imigrantes mexic anos do 
meio-oeste americano. 

Ricardo Diaz, um ativista politico de origem mexicana 
- que em 2006 organizou os profestos contra o recrudesci
mento das leis de imigra <;:öo -, inaugurou, por sua vez, o 
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clube de futebol Amistad, no sul da Philadelphia, 
00 "pretexto" para o trabalho comunitario . Mesm

0 
seni 

maioria, os recentes imigrantes mexicanos näo contarn c 0 

uma estrutura comunitaria mfnima, segundo Dfaz. Portan~ 
o Amistad funciona, de acordo com ele, como urn fiPo ~ 
infraestrutura que lhe permite vislumbrar as necessidad 
de Ia is imigra ntes e informa-los sobre o servi9o rnedi: 
gratuito e seus direitos a nte as novas leis de imigra

9
äo." 0 

Um sentimento d e p ertencimento entre o gruPo 
heterogeneo de imigrantes apenas se c ristaliza mediante 
um projeto c omum. 0 Interesse emerge rapidarnente corn 
rela9äo ao pa fs de origem, e Ia is comunidades engajarn. 
se em projetos de auxflio fina nceiro movidos pelos clubes 
d e futebol. Os membros do Clube Ciudad Hidalgo, de 
Ch icago , por exemplo , contribuem financeirarnente 
principalmente , com a cidade de mesmo nome, e~ 
Michoacan . Encarregaram-se da renova9äo ou da 
reconstru9äo da igreja nesse lugar, do coiE~gio , do centro 
juvenil , da creche e da area de esportes. 0 rad io e a 
televisäo de Chicago comunicam, frequentemente, seu 
c ompromisso social exemplar, fomentando, assim, o orgulho 
de ser membro do clube. 54 Esse direcionamento da aten9äo 
em rela9äo ao Mexico näo esta motivado, em primeiro lugar, 
pela nostalgia . Corno grande parte da popula9äo 
economicamente ativa55 vive nos EUA, as comunidades 
mexicanas exigem dos migrantes, cada vez mais, auxflios 
financeiros para a manuten9äo da pr6pria comunidade." 

Sobretudo nos novos destinos migrat6rios, os imigrantes 
mexicanos atribuem ao tutebot um papel-chave. Em DaHer,, 
Ge6rgia ( sudesie dos EUA) - que se vangloria de ser a 'capffal 
mundial do carpete ' -, duranie um perfodo de grande 
prosperidade na economia norte-americana e do 
consequente boom do setor relacionado a constru9äo civil 
surgiu uma enorme demanda por mäo de obra barata. Na 
decada de 1990, no distrito mencionado, a porcentagem de 
hispanicos cresceu de 3 a 22%; atualmente, a metade dos 
trabalhadores da industria do carpete e hispanica. Em poucos 
anos, os imigrantes criaram (e praticamente do "zero") a Liga 
Mexicana de Futebol, uma organiza9äo de centenas de 
jogadores. Alguns migrantes, que antes se encontravam ativos 
nas ligas de futebol de Los Angeles, foram os responsaveis 
pela organiza9äo criteriosa, inc luindo endere9o pr6prio, 
aluguel de escrit6rio e ate contrata9äo de um tesoureiro. Tal 
Iiga foi considerada um dos ganhos mais significativos da 
jovem comunidadeY Segundo esses autores, isso mostrorio 
como os atores usavom os recursos, as informa96es e o 
conhecimento que haviam adquirido como migrantes 
(temporarios e permanentes) a firn de rapidamente edificor, 
em um novo contexto, estruturas comunitarias. 
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Entretanto, pode-se dizer Iombern que os empresarios · 
locais näo hispanicos desempenharam um papel importante 
nessa bem-sucedida experienc ia . Eies patrocinaram a 
ma nuten9äo de varios c ampos de futebol com dinheiro da 
explora<;:äo da mäo de obra barata dos recem-chegados: 
os trabalhadores imigrantes mexicanos, ao chegar, se 
conformam com solarios baixos . Ta l foto e bem distinto do 
que ocorre, por exemplo, com a gera9äo dos trabalhadores 
localizada nos arredores dos Montes Apalaches, costa leste 
a mericana. Esses trava m uma batalha judicial desd e 2006 
contra a produtora de carpetes Mohawk lndustries, que e 
acusada por eles de contratar intencionalmente imigrantes 
ilegais mexicanos. 58 

Ainda que equipes hispanic a s amadoras levem 
nomes de suas comunidades de origem, elas possuem um 
carater bastante inclusivo e , tendo-se em conta 0 exito 
esportivo , integram jogadores de uma serie de na96es, 
como, por exemplo, do Mexic o , do Brasil, da Guatemala, 
da B6snia e da Somalia .59 lsso nos adverte, previamente, 
para näo olharmos os clubes com Jenfes etnicas . Segundo 
Marcos Garcfa - presidente de uma Iiga de futebol 
hispanica com uma maioria de salvadorenhos da regiäo 
de Boston -, os torcedores fanaticos se orientam por um 
patriotismo local em rela9äo a equipe de sua comunidade 
de origem , mas näo o s incomoda a "composic;;äo 
multinacional ", por assim dizer, dessa comunidade. "Ao 
contrario", relata , eles inc lusive tratam especialmente os 
jogadores "de fora" como uma especie de "filhos adotivos" 
do time local. Essa proje9 äo imaginaria a partir da 
localidade corresponde a ideia de na9äo no mundo 
futebolfstico profissional. Consequentemente, as equipes 
amadoras de futebol apresentarn um efeito integrador para 
a comunidade hispanica sem desenvolver, explicitamente, 
o tema da multinac ionalidade ou de uma identidade latino
americana atraves do nome da equipe , do simbolismo visual 
ou de um nfvel discursivo qualquer. 

A posi9äo das mulheres no futebol , por seu turno , 
segue sendo marginal. No entanto, pela primeira vez em 
anos, algumas delas säo dirigentes de equipes masculinas 
e c hegaram a se organizar como jogadoras em clubes e 
ligas. Em 2002, por exemplo, fundou-se em Nova lorque uma 
Iiga feminina , a Ligade Futebol lnternacional (International 
Soccer League), denominada de acordo com a homologo 
masculina correspondente. Em 2003 , competia nela o 
consideravel numero de 1 2 equipes. As jogadoras 
mexicanas, peruanas, equatorianas e de outros pafses latino
americanos haviam imigrado aos EUA, em sua maioria , 
apenas ha dez anos ou menos. Haviam, sobretudo, 
aprendido o futebol la , uma vez que Iai esporte era , em seus 
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paises de origem, "töo guiado por testosterona e 
1
_ 

machista como o futebol americano nos pr6prios EU.~:· , c 00 

explica uma jornalista a seus leitores, no jornar Puerto ~ 
Hera/d .

60 
0 futebol femin ine e tratado na Vida PUblica: 

todos os paises latino-americanos com negrig€mcia . 
exce<;:öo da Brasil; por exemplo, a equipe nacionar rnexic~~ 
ocupa, atualmente, samenie o 22° lugar no ranking rnundiQI 
da Fifa. 

6
' Ao contrario, nos EUA, a maioria percebe o fufebol 

como esporte feminine e, em nivel mundial, as futeboiistas 
americanas ocupam o segundo lugar, depois das alernäs 

As latinas, por sua vez, poderiam se arienrar Pe~ 
futebol-modelo e desestabiliza-lo como "ritual rnascurino 
dado, que forma parte da socializa<;:öo na America Latina'" 
Nöo obstante , e indiscutivel que duranie muito ternp

0 
~s 

mulheres foram marginalizadas no universo futebolfstico des 
migrantes, como ja destacamos, pois nesse espa9

0 
se 

valorava a masculinidade, ldnto na pratica esportiva quanro 
nos "momentos de bebedeiras ", ap6s as partidas. Corn as 
latinas nöo foi diferente. lnfelizmente, a maioria das equiPes 
e ligas seguem ainda mantendo uma divisäo de papeis 
sexuais, integrando as latinas como nöo jogadoras, e sim 
como espectadoras, cozinheiras de quitutes em cornerno
ra<;:öes p6s-jogos, recebedoras de donativos e, somente ern 
casos individuais, como presidentas de clubes de futeboi. 

A criacräo de uma equipe estadunidense 
autenticamente mexicana, a Chivas USA 

Desde sua funda<;:öo em 1996, a US Major League 
Soccer (MLSJ esta bastante interessada em rornper o 
exist€mcia paralela das mundos futebolisticos anglo-saxäo 
e latino. E o que esta por deiras dessa inten<;:öo, obviarnente, 
söo o interesse financeiro e a esperan<;:a de que, com o 
ajuda das latinos, o pais possa, finalmente, converter-se 
numa "na<;:öo da futebol ". Entretanto, ate agora a MLS näo 
conquistou o publico de quarenta milhöes de hispanicos, 
apesar de muitas equipes profissionais americanas terem 
suas sedes em centras urbanes com forte presen<;:a lafino e 
de tambem possuirem futebolistas mexicanos-americanos 
integredas em seus grupos. Com o intuito de atrair hispanicos 
a MLS, ja foram investidos varios milhöes de d61ares em 
compra de supe resirelas mexicanas, como o goieire Jorge 
Campos e os goleadores l uis Hernondeze Carlos Hermosillo. 
Alem disso, em 2003 foi criada a Iiga juvenil Futebolito, 
exclusivamente para hispanicos. Contudo, Iais medidos 
samenie Iiverom exito moderado, causando o desespero 
das administradores da MLS, dentre os quais se pode citor 
os empresarios americanos Phil Anschutz, Lamar Hunte Robert 
Kratt. Ale agora samenie os salvadorenhos e os bolivianos 
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(que vivem na regiäo de Washington) converteram-se em 
afic ionados pelas portidas da Iiga norte-americana de 
futebol. A grande maioria das hispanicos (e sobretudo os 
torcedores fanaticos mexicanos) ainda pretere assistir no 
Univisi6n, ou em outras canais hispanicos, aos jogos de suas 
equipes favoritas da Primeira Divisäo da Campeonato 
Mexicano de Futebol. 63 

Jorge Vergara e um empresario mexicano que 
conseguiu se converter em multimilionario medianie a venda 
de compostos vitaminicos e alimentos dieteticos em p6 da 
marca Omnil ife . Gonhau espa<;:o na MLS quand6 apre
sentau sua ultimo ideia empresarial, qual seja , inc luir uma 
equipe adicional no conjunto das ja existentes: seria , entöo, 
o retorno da Club Deportivo Guadalajara, popularmente 
conhecido como Chivas. Chivas - que e de propriedade 
de Vergara e , ha algum tempo, um das Iimes de maior 
sucesso no Mexico - e o carro-chefe esportivo da cidade de 
Guadalajara, capital de Jalisco, um das principais estados 
emissores de emigrantes aos EUA 

Vergara , por sua vez, copiou muitos ingredientes das 
amadores da hispanic soccer para uma receita de sucesso: 
apesar das restri<;:öes que a MLS impöe em rela<;:öo ao numero 
de jogadores estrangeiros em uma equipe, deu ao Chivas 
USA um carater latino "mais autentico", convocando 
p iioritariamente jogadores hispanicos, compondo uma 
mescla de conhecidas estrelas da futebol mexicano, novos 
laientos norte-americanos de origem migrante, um ou outro 
brasileiro e/ou costarriquenho e outras quatro anglo
americanos. Apesar disso, o idioma oficial da equipe e o 
espenhol e 0 grito de guerra autodenominador da grupo e 
''Adi6s soccer. iEI futbol esta aqui! ". 

De forma calculada , integram-se particularidades 
da hispanic soccer em um novo pacote global , como a 
combina<;:öo da tutebot com o trabalho comunitario : o 
Chivas USA dirige varios programas juvenis como forma de 
promover o futebol entre os adolescentes hispanicos e possui 
tambem um programa de caridade a crian<;:as neces
sitadas. No que diz respeile as mulheres, o Chivas integra as 
jovens nos grupos de cheerleaders da clube e manlern um 
grupo junior para as meninas. 

A MLS acei tou Iais inova<;:öes "revolucionarias" nöo 
apenas pelo fato de Vergara ter pagado US$ 25 milhöes 
pelos direitos da equipe. Ao lado desse !orte componente, o 
time tambem possui outras estrategias de autocomercia
liza<;:öo pelos meios de comunica<;:öo hispanicos, como o 
canal de televisöo Univision e mesmo o Los Angeles Times. 
Atem disso, o empresario aposta na vincula<;:öo da equipe 
estadunidense com a de Guadalajara. "As camisetas de 
futebol , as c ores , a tradi<;:öo e a paixöo", exclama o 
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milion6rio, teriam falado mais allo ate agora na M . 
League. Por isso e que ele vestiu o Chivas USA com as rneS: 
c ores da bem-suced ida equ ip e mexicana Chiv 
resullando em camisetas de listras brancas e vermel~s , 
allernadas, que, combinadas com o gromado ve rd~ 
relembram as cor~s naciona is do Mexico. Alem do mais, ~ 
arredores do estadio do clube em Los Angeles se Pod 
tambem sentir um "clima mexicano", visto que no Parque 
de diversöes chamado ChivaTown - seguindo ~ 
publicidade da p6g ina na web - os torcedores e suas 
famflias podem "reviver a cidade de Guadalajara. Ali se 
encontram os orcos de Guadalajara, a [est6tua] de Minerva 
o Hall da Iama 'Honda'. o McDona/ds 'Fu!Zona'. uma aren~ 
de entretenimento, comes e bebes. e muito mais':.64 

Tais promessas nöo söo de todo falsas, pois tarnt>em 
na c ullura do futebol de Guada lajara se combinarn as 
tradi<;öes mexicanas c om os podröes de vida norte
americanos, sempre com vistas a gerar ganhos. Vergara 
promove alualmenie a constru<;öo de um novo est6dio de 
fulebol para o Chivas (no Mexico), em forma de vulcäo. Esse e 
um dos pilares de uma "c idade do futuro" que esta em 
gesla<;äo nos arredores de Guadalajara e na qual se buscar6 
integrer os aspec tos de conversa<;äo ambiental e de um 
discurso intelectual ao consumo e ao lazer em Iargo escala. 

Foi com o Chivas USA que, pela primeira vez, se 
introduziu uma 16gica de "nacionalidades" dentro da MLS. 
Seus inventores, no entanto, estäo conscientes de que a 
cria<;öo de um cen6rio nacionalista mexicano nöo bastar6 
para trazer ao Chivas USA uma legiöo diversa de tieis 
mexicanos e um lugar de destaque dentro do futebol 
americano profissional. A equipe necessita conseguir triuntos 
esportivos. Para conquist6-los, mudou-se o lreinador oficial 
em 2006 e se contratou o americano Bob Bradley. Com sua 
ajuda o time conquistou um respeit6vel terceiro lugar na 
por<;öo oeste da Major League. Ainda que seja incerto como 
te rminar6 o exp e ri mento Ch iva s USA, em um munde 
g lobalizado os empres6rios e os meios de comunicac;:öo 
apostam no momento de transmitir, de maneira crfvel, novos 
localismos e nacionalismos orienlados aos pafses latino
americanos, incluindo, ao mesmo tempo, jogadores de 
outras fi lia<;öes nac ionais e hemisfericas, segundo criterios 
de desempenho esportivo. Tal receita de sucessos lhes fora 
ensinada pelos amadores do mundo esportivo. 

Considerac;öes finais 

Na atualidade, o fulebollatino est6 chamando muita 
aten<;öo, visto que os migrantes hispanicos parecem difundir 
"seu esporte" paulatinamente nos EUA. Em consequencia, 
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muitos analistas esportivos interpretam o boom do futebol 
latino como uma sucessiva (re)conquista c ullural dos EUA 
por parte dos mexicanos. Com o tema ''Adi6s soccer. iEI fulbol 
est6 aquf! ", os diretores do Chivas USA comercializam a nova 
equipe profissional explicitamente como parte desse 
tenomeno. 

A isso se pode agregar que os imigrantes mexicanos 
nöo deram - em lodos os perfodos hist6ricos e por todos os 
meios relacionados ao fulebol - expressäo a uma 
"mexicanidade" transnac ional e expansive. Por outro lado, 
os atores sociais que expressaram (e ainda o fazem) certa 
"mexicanidade" näo säo, em seu conjunlo, oriundos do 
Mexico. A perspectiva hist6rica bem demonstrou que no 
transcurso do seculo XX estiveram (e estäo) envolvidas 
dinamicas complexas. 0 g rupo dos imigrantes mexicanos e 
hispanicos e heterogeneo; muitos atores se reinventaram de 
diferentes maneiras por meio do futebol - de acordo com o 
perfodo hist6rico e mesmo regiäo onde se encontravam- e, 
a ssim, expressaram distintos formas de "mexicanidade". 
Algumas vezes foi destacada a rival idade com imigrantes 
europeus (com os quais os mexicanos competem no mundo 
do trabalho) , por meio de uma 16gica esportiva nacional ou 
continental. Outras vezes, atraves do fulebol , refor<;aram-se 
papeis de genero que predominavam na migra<;äo e no 
mundo masculinizado do trabalho. Em dados momentos. os 
atores - que se diferencia vam com respeile a seu 
pertencimento etnico, de genero e de classe - buscavam, 
por meio das pr6ticas futebolfsticas , projetos de cunho 
comum: isso e v61ido para os torcedores e para os empres6rios 
de uma incipiente industria etnica do lazer e dos meios de 
comunica<;öo. No caso de Dallon (Ge6rgia) , empres6rios nöo 
etnicos e trabalhadores mexicanos de baixos solarios se 
comprometeram em favor de um futebol etnico local. 

Desde os anos 1990, ta nto grupos de hispanicos 
quanto os de näo hispanicos serviram-se, em c rescente 
propon;:äo, do futebol como um recurso que constr6i comuni
dade (principalmente no caso de novos imigrantes). Esses 
aproveitam o foto de que jogar e atuar em um mundo esporlivo 
separado lhes oferece boas op<;öes de empoderamento. Por 
essa razöo, recentemente Iai experiencia paralela est6 
caracterizando o mundo amador e - com rela<;öo a simbo
logia de um pertenc imento nac ional - alualmenie chegou 
tambem ao universo do futebol profissiena I dos EUA. Ao mesmo 
tempo, desde os anos 1990, os imigrantes mexicanos servem
se do futebol como cen6rio-chave por meio do qua I estendem 
uma vida transnacional de pr6ticas e rela<;öes sociais que 
os vincula de maneire duradoura ao seu pafs de origem (no 
caso, o Mexico) . Com isso, expressem uma "mexicanidade 
transnac ional" que nöo e "harmonica". e sim marcada por 
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linhas de conflito , e que, portanto , se apresenta corn

0 
urn 

rn exic an idade fragi l. Nessa "nova rnex i ca nidade~ 
rnanifestam-se conflitos de genero. de c lasse e etn icos , loca~ 
e nacionais que se däo simultaneamente nos EUA e no MeXico 
e quese influenciam mutuamente. 
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"Adl6s soccer, hera comes futbo/1": Tr ansnattonal/zatlon of the Mexlcan Sports 
Communtt/es in the U.S. 

Abstract: This article discusses lhe sport dynamics of lhe Mexican communities in lhe United 
States in lhe context of soccer. From lhe analysis of Mexican groups which immigrated to the 
American territory, and from lheir soccer practices (of resistance), this research questions whether 
we wou/d be witnessing a sportive "falinoamericanization" of the U. S. through lhe soccer practices. 
As a counter-response to a homogenization and Subordination, the Mexican Americans [and, by 
extension, the Latinos in general) have created new cultura/ practices (and, among lhem sportive 
ones) lhat pul Iogether Mexican tradilions with American values of society constituting, in lhat way, 
"a third space", which extends beyond the borders of both national States. This paper. therefore, 
examines why a growing number of migrants strengthens relationships with their communities of 
origin in Mexico lhrough lhe [re)creation of a soccer world itself, expressing thereby a 'Yransnational 
mexicanity", which is not "harmonic" by itse/f, but marked by conflicts. in this "new mexicanities" 
gender. class and ethnic, national and loca/ conflicts - which occur simuttaneous/y in the U.S. and 
Mexico, influencing each other- appear. 

Key Words: Hispanic Soccer; International Migration; Transnationalization; "Mexicanities". 
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Corporeidade, asporte e 
identidade masculina 

ReWmo: Este artigo busca articutar. a partir de uma perspec tiva antropotogica, a dimensäo 
corporat das praticas esportivas e a/guns aspec tos de sua generificac:; äo. A partir da noc;äo 
maussiana de "tecnica corpora/", enfatizamos a dimensäo c uttural na racionalizac;äo, 
vatorizac;äo e tegitimac;äo de determinadas tecnicas corporais apticadas ao esporte [tomando 
como exemplo o universo das artes marciais) e de que maneira essas tecnicas racionalizam, 
vatorizam e /egitimam posic;oes de g{mero, no caso, de identidade mascutina. 
Palavras-chave: esporte; g€mero; identidade masculina; corpo. 
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lntrodu9äo 

Neste ensaio busca mos articular, desde uma 
perspectiva antropo l6gica , a d imensdo corporal das 
p r6tic as esportivas e sua dimensdo d e genero . Para 
co mpreender a s ra cio nali d ades e nvo lvida s na 
corporeidade esportiva, e importante perceber o contexto 
s6cio-hist6rico do esporte moderne. Assim, ap6s uma breve 
disc ussdo sobre a dimensdo c ultural da corporeidade e do 
c ampe esp ortivo como expressdo de valores socia is, 
e xploraremos alguns a spectos da rel a <;:do en tre 
competitividade, esportes e identidade masculina, a partir 
de dados de c ampe oriundos de pesquisa etnogr6fica 
realizada por um dos autores com praticantes de artes 
marciais.' 

0 corpo como objeto da cultura 

Aparentemente , o corpo pertence 6 natureza: seu 
metabolismo, fisiologia , ergonomia , biomec6nica etc. , sdo 
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