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Resumo: O presente trabalho é fruto de uma pesquisa em fase inicial sobre a 

desigualdade dos clubes de futebol profissional brasileiro ter relação com as 

desigualdades regionais. O Brasil é um país marcado pela desigualdade 

socioeconômica das regiões, comumente vista através da discriminação de 

classes, entre superioridade de umas e inferioridade de outras, como por 

exemplo, as regiões sudeste e nordeste do país. Nesse contexto, o poder 

econômico que se concentra na região sul ganha destaque juntamente com a 

região sudeste, formando forças de mercado, que desvaloriza as regiões 

inferiores e potencializa outras. Soma-se a isso, o fato de que as corporações 

empresariais assumem o comando e gerenciam o mercado futebolístico, 

investido no setor mais desenvolvido economicamente, sendo que este 

desenvolvimento capitalista resulta em hierarquias de dominação e 

dependência. Nesse sentido, se torna fundamental que pesquisas nessa 

temática sejam desenvolvidas, a fim de analisar e divulgar estratégias que 

possam valorizar e criar possibilidades para o crescimento das regiões em geral, 

com ênfase ao futebol. Estas estratégias devem ser fundamentadas na procura 

pela igualdade e oportunidade de crescimento do meio futebolístico 

independente da classe social. Contudo, como se fundamenta essas 

desigualdades no futebol? Qual a relação desse processo para a desigualdade 

regional? Partindo dessa premissa, o objetivo geral desse trabalho é 

compreender a relação da desigualdade regional brasileira com a desigualdade 

do futebol, identificando os motivos que levam aos investimentos e 

desenvolvimento não serem realizados igualmente entre as regiões pelos 

dirigentes dos clubes, governantes e empresários. Para alcançar esse desígnio 

foi feito inicialmente o levantamento bibliográfico sobre o futebol nas regiões e 

desigualdade socioeconômica regional. Além disso, será realizado o 

levantamento dos investimentos aplicados nas regiões com maior 

desenvolvimento. Ao final dessa pesquisa esperamos compreender como se deu 

o desenvolvimento futebolístico nos últimos anos nas regiões brasileiras. 

Também esperamos notar que muitas das vezes a desvalorização está atrelada 

ao preconceito sociocultural, ao processo histórico de prosperidade de ciclos 

econômicos no sul e sudeste, causando imigrações, como também as 
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infraestruturas postas nas regiões sul e sudeste. Desse modo, podemos 

entender que o acúmulo de capital atrelado as relações culturais nas regiões 

criaram essa desigualdade no futebol. 
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