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Às minhas paixões. O Futebol e todas as demais... 

 



 

 
 

AGRADECIMENTOS 

 

Primeiramente agradeço aos meus pais e às minhas avós, pelo esforço dedicado desde 

jovem até os dias de hoje, pelo amor incondicional e pelo suporte que nunca faltou. Ao 

meu orientador Caíque, por mostrar os melhores caminhos. À grande amiga e parceira 

em assuntos futebolísticos, Anny Caroliny. Ao meu irmão Lucas, quem sempre me fez 

sentir um exemplo a ser seguido. E à minha namorada, minha melhor amiga, quem me 

faz acreditar em mim mais do que jamais seria possível, Carol.  

  



 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

“Futebol se joga no estádio? 

Futebol se joga na praia, 

futebol se joga na rua, 

futebol se joga na alma. 

A bola é a mesma: forma sacra 

para craques e pernas de pau. 

Mesma a volúpia de chutar 

na delirante copa-mundo 

ou no árido espaço do morro (...)” 

     (DRUMMOND DE ANDRADE, Carlos) 

 

 



 

 
 

            RESUMO 

Esse projeto monográfico se propõe a analisar questões que relacionem o futebol 

com a estrutura identitária brasileira, passando por importantes temas como a 

violência, o hooliganismo, as influências do Estado e da mídia, a simbologia dos 

estádios, a realização de megaeventos, as relações entre clubes e torcidas e a 

problematização de um futebol moderno em detrimento de um futebol 

tradicional. Buscando também, compreender o papel de cada estrutura na 

construção das identidades dos grupos sociais presentes nos espaços do futebol 

brasileiro ao longo do século XX. Analisar o contexto histórico do esporte mais 

popular do mundo, é também um exercício de compreensão do papel do torcedor 

com o passar do tempo. Utilizando o recurso comparativo, quantitativo e 

jornalístico será possível analisar o panorama das lutas sociais dentro do futebol 

em terras brasileiras.  

  



 

 
 

ABSTRACT 

This Project aims to analyze some points that will establish the connection 

between football and the concepts of the Brazilian identity. Some important 

topics like sports and violence, hooliganism, the influence of the State and the 

media inside the sport, the football stadium as a symbol, World Cup and the 

Olympics, the clubs and fans relation and notions about a modern football will 

take place along the project. Also apprehending the functions of each part of this 

whole structure, and figuring out how they conceived the social group’s identity 

among the football universe until the 20th century. Analyze the history of this 

sport, is also an exercise of analyzing how the fans act to transform it. Using the 

comparative, quantitative and journalistic feature with intent to make a panorama 

of the social conditions around the football in Brazilian lands. 
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1 - INTRODUÇÃO 

O futebol não é carregado de centralidade, ele está afastado das decisões 

mais cabais que norteiam a vida social. São justamente essas condições de 

marcador zero da socialidade, de baixa densidade instrumental, que concedem ao 

esporte a capacidade de se tornar um intermediador das relações sociais 

(TOLEDO, 2010). No ambiente da vida urbana, o futebol se torna um elemento 

da dinâmica cotidiana.  

Portanto, o que se propõe neste trabalho monográfico é analisar a produção 

de conteúdo que envolve as particularidades do futebol, trabalhando as noções de 

pertencimento, as relações entre os indivíduos e o espaço em que habitam. No 

decorrer dos capítulos será tratado de cada seguimento que contribui para a 

construção de todas as estruturas que envolvem esse esporte.  

Utilizando trabalhos de autores das ciências sociais, da geografia e da 

psicologia, será traçado um panorama da situação em que se encontra o futebol no 

país, não no que diz respeito a seus resultados no âmbito profissional, mas sim no 

que se pode observar das experiências torcedoras dentro desse esporte. 

O capítulo dois, busca estabelecer a importância de algumas peças nesse 

tabuleiro. Os conceitos particulares de identidade, de espaço e de sociedade serão 

abordados sob um pano de fundo do esporte, onde primeiro, se buscará entender 

o papel de cada um deles no complexo esquema de significados, para mais à frente 

estabelecer suas conexões. Autores como Christopher Gaffney, Gilmar 

Mascarenhas e Paulo César da Costa, serviram de suporte na conceituação do 

espaço urbano enquanto produção e produtor das práticas esportivas. Luiz 

Henrique de Toledo e Mauricio Murad, são referências da produção intelectual do 

esporte no Brasil, e contribuíram para formação de um esquema que relaciona o 

futebol com as estruturas identitárias.  

Nos capítulos seguintes, a ideia principal é conseguir estabelecer as 

conexões entre os conceitos apresentados no capítulo anterior. Em consequência 

disso, temas que envolvem a sociedade para além dos domínios do esporte serão 

perpassados. 

O capítulo três é destinado à compreensão da violência como instrumento, 

analisando as diversas formas que ela pode assumir na vida social. Demonstrando 

através de um estudo histórico e comparativo, como a violência no Brasil não é 

responsabilidade do esporte, mas sim mais um problema social que aflige toda a 



 

Página 11 de 47 
 

sociedade desde os séculos passados. Ainda nesta seção, o fenômeno do 

hooliganismo será tratado a partir das noções do processo civilizatório, de Eric 

Dunning e Norbert Elias, além de examinar as apropriações do poder do Estado e 

da mídia nas questões que envolvem o esporte e a violência. 

No quarto capítulo, os espaços do futebol ganham destaque. Buscando 

entender como se deu a construção dos estádios de futebol como se conhece hoje, 

sua origem histórica e suas disposições arquitetônicas. Determinando sempre uma 

relação direta com as estruturas identitárias, a construção do estádio do Maracanã 

servirá como exemplo de representação do poder e da influência do estado nas 

regulamentações do esporte. E finalmente, a partir da organização dos 

megaeventos se iniciará a discussão a respeito de um futuro do futebol.  

A última seção dá seguimento ao debate relativo aos caminhos que se 

apresentam para o esporte no país. A partir da visão do torcedor, figura que 

expressa a identidade brasileira dentro do futebol, será produzido um exercício de 

aproximação das manifestações corporais, dos rituais realizados e da produção 

cultural que essas comunidades materializam.   

Admitindo a importância do futebol na vida urbana, se não como objeto 

dotado de centralidade, mas sim como instrumento da socialidade, sendo um 

elemento presente em um universo de representações coletivas e responsável pela 

promoção das interações sociais.  
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2 – CONCEITOS E CONTEXTUALIZAÇÃO 

A temática do futebol é recente nos estudos das ciências sociais, entretanto, 

com o aumento dos investimentos financeiros tanto do setor público como privado 

nesta área, o número de estudos acadêmicos que buscam compreender cada peça 

dessa engrenagem também aumentou consideravelmente nos últimos anos. 

É a partir da leitura dessas obras que se construirá o embasamento 

necessário para, primeiramente, entender alguns conceitos chave. Passando 

inicialmente pelo conceito de futebol, para entender melhor qual o papel do 

esporte nessa construção identitária brasileira. Depois compreender a importância 

dos espaços e por fim, as torcidas, manifestação social que representa a sociedade 

dentro do esporte. Posteriormente, estes conceitos irão servir como alicerce para 

a compreensão das complexidades que se apresentam dadas as relações entre 

futebol, espaço e sociedade.  

 

2.1 – Futebol, uma representação da identidade brasileira 

Partindo principalmente da ideia de que são as identidades que 

possuem o poder de influenciar nas transformações sociais, remodelando-as 

constantemente e produzindo novas estruturas sociais, se dá a capacidade de 

estabelecer um lugar para o futebol nesse campo de construções, remodelações 

e produções institucionais. 

Buscando em Campos (2008), alguns pressupostos básicos da 

concepção de futebol se formam, para além de um esporte, o futebol apresenta 

peculiaridades que lhe colocam em uma prateleira diferente dentro da cultura 

brasileira. Primeiramente o futebol é parte do cotidiano brasileiro, ainda que 

alguns não se considerem torcedores ou apaixonados por algum clube, é 

inegável a presença maciça desse esporte nas capas dos jornais, nas manchetes 

televisivas, nos portais da internet ou nos espaços das novas mídias sociais.  

O futebol é também um importante elemento simbólico na cultura 

socioespacial do país, ainda são inúmeros os “campos de futebol” (é assim 

batizado o espaço entre duas unidades, sejam chinelos, pedras ou balizas) 

espalhados pelo Brasil, mesmo que o caráter mutante do cenário esportivo 

afete diretamente as atividades esportivas e transforme, ao longo do tempo, 

sua distribuição espacial. Na secção destinada a estabelecer as relações entre 

espaço e o futebol estes fatos serão abordados com maior riqueza de detalhes. 
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A forma como esse esporte se representa na cultura brasileira se dá de 

diversas maneiras, tornando-se essencial na construção de identidade e 

referências territoriais. É através de uma análise centrada no contexto histórico 

do futebol, dentro da sociedade brasileira, que o mesmo se aponta como um 

elemento simbólico e fundamental na produção de uma noção de identidade, 

uma vez que, foi capaz de reunir símbolos nacionais e os valores populares, 

relacionando sob uma mesma égide a elite e o povo. (HÖFIG, BRAGUETO, 

2013). 

Essa capacidade concedeu ao futebol o poder de sintetizar 

sociologicamente a história brasileira, tornando-o uma expressiva metáfora 

das relações sociais e das lutas sociais. E é justamente neste ponto que se 

determina analisar o futebol nas suas relações com o processo de construção 

identitária, estando atento para não se aproveitar de um senso comum 

estabelecido onde se apreende somente a noção de identidade a partir da 

preeminência da percepção individual. (TOLEDO, 2010) 

Partir das concepções de identidade e retornar aos conceitos do futebol 

e da sociabilidade, é neste movimento, nesta troca que se concebe uma 

experiência mais complexa e completa das relações entre essas instituições. 

Ainda conforme as ideias de Toledo (2010), a respeito de identidade: 

Mais do que a suposta certeza do que somos (meu 
nome e meu RG assegurariam isso no plano existencial e 
jurídico-formal), caberia a dúvida classificatória sobre quando e 
em que circunstâncias, afinal, somos algo. A vivência urbana 
multiplica a experiência das identidades em estímulos 
potencializados pela forma tecno-social que é o contexto 
metropolitano (...) 

 

Portanto, a partir dessa ideia que passamos a relativizar as questões do 

ser e do ter. Percebendo então que a identidade é tão influenciada por ideias 

propriamente singulares, por nossas escolhas individuais, quanto é concebida 

através das experiências que são compartilhadas com outros indivíduos, a 

identidade não se relaciona com as livres escolhas cotidianas, ela é produzida 

dependente do tempo e do espaço. Somos muitos ao mesmo tempo que somos 

únicos.  

Se estabelecer o futebol como pano de fundo, ou mesmo como um 

agente nessas relações, o que se observa é o nascimento de tipo de 
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comportamento. No Brasil, este tipo de comportamento é reconhecido pelo 

“ato de torcer”, sua própria nomenclatura já propõem uma diferenciação com 

relação aos demais lugares do mundo. Torcer é como se dividir em vários 

pedaços, ou então se multiplicar em tantos, é na verdade ignorar as 

singularidades e abrir mão de uma individualidade, é priorizar as experiências 

compartilhadas. Dar e receber, torcer e se contorcer, desfrutar de um universo 

integrado que possui simbologia própria, compreendida por aqueles que se 

identificam e se incluem. 

Torcer é uma projeção do “eu” na esfera pública. (TOLEDO, 2010) 

Dado que o futebol é um simulacro, ao mesmo tempo sendo um esporte e um 

jogo, envolvido em ritual e espetáculo, uma hibridização de paixões e 

treinamento, é também através dele que podemos observar uma representação 

da sociedade na vida urbana.  

Como todo elemento da vida social, o futebol apresenta diversas 

nuances, singularidades que modelaram e modelam o esporte ao longo do 

tempo. Tratando de assuntos como o poder do estado através do futebol, as 

violências, as relações institucionais de clubes, federações e torcidas, a relação 

dos indivíduos com os espaços e a influência do futebol na construção de uma 

linguagem brasileira ao longo dos capítulos. 

 

2.2 – Conceito geográfico e social do espaço no futebol  

O exercício de fundamentar os conceitos relacionados ao futebol passa 

muito pela compreensão dos fenômenos que se estudam na ciência geográfica. 

A complexidade que se dá em matérias que envolvem a produção de um 

espaço urbano e sua utilização social pode ser apreendida através de um estudo 

minucioso das diversas particularidades que estabelecem essa ligação entre o 

esporte, a cultura e o espaço. 

Analisar o contexto histórico para compreender a natureza das relações 

sociais que se dão naquele lugar é fundamental, uma vez que não se pode 

ignorar questões que envolvem a geografia do espaço, os fluxos migratórios 

que ali se dão, a especulação e valorização imobiliária, a influência do poder 

do estado e do capital na produção do espaço, as transformações arquitetônicas 

dos estádios e a importância destes na alteração comportamental que se 

observa no esporte. 
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 O futebol proporciona a produção de um campo de identidade 

territorial, onde através das vivências múltiplas que o esporte proporciona se 

criam sentimentos indenitários em escalas diversas. É um exercício de 

abstração que facilita a compreensão de um sentimento de caráter nacional por 

parte da camada popular da sociedade, onde a representação dos seus 

principais símbolos (a bandeira nacional, o hino, as cores) podem ser 

materializados em onze jogadores dentro de um campo de futebol e um nome, 

a seleção brasileira de futebol. 

A expressão do futebol como uma metáfora das lutas sociais pode ser 

melhor observada quando se estabelece a ideia de disputa territorial. Os 

confrontos, sejam eles violentos fisicamente ou mesmo no campo das ideias, 

são dispositivos utilizados pela sociedade de representar os choques de 

diferentes classes sociais no cotidiano da vida social. Analisando o jogo de 

futebol em sua essência, a bola é utilizada como um instrumento de poder, que 

através da sua posse, seu domínio, representa a superioridade diante do 

adversário. O campo, por sua vez, é o território a ser conquistado. Obter o 

domínio do campo representa o triunfo do prestígio e do respeito diante do 

adversário. (GOMES, 2002) 

Ainda, segundo Gomes (2002), as questões de territorialidade no 

futebol não se delimitam às quatro linhas. Todo o processo de identificação do 

indivíduo com o futebol, desde o momento inicial da escolha de um time para 

se torcer, passa por questões ainda mais complexas que a sua localização 

territorial. 

Entretanto, não se pode negar a importância de se estabelecer o estádio 

de futebol como um instrumento de extrema significância na construção dessa 

identidade brasileira dentro do esporte. Em 2004, Christopher Gaffney e 

Gilmar Mascarenhas, apresentaram suas perspectivas a respeito do “Estádio 

de futebol como espaço disciplinar”, em um seminário, da seguinte forma:  

“O Brasil é reconhecido no exterior como a 
superpotência futebolística, pátria de Pelé e dos maiores 
estádios. Objetos geográficos estrategicamente disseminados 
por governos de regime ditatorial pelas cidades de médio e 
grande porte, como verdadeiros monumentos que celebram o 
prestígio e o poder deste jogo. Objetos duradouros (fixos de 
elevado investimento material), dotados de centralidade e cuja 
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imensa visibilidade contrasta com a sua injustificada ausência 
nos estudos urbanísticos. ” 

 

As relações dadas entre os espaços do futebol e a sociedade não são 

estáticas, estamos a todo o tempo redefinindo as regras do jogo, estabelecendo 

novas regras de utilização desses espaços, nos apropriando deles e por fim, 

nos tornando também parte da paisagem. 

Ainda que o futebol seja um jogo, a produção de significados que ele 

carrega o coloca em uma posição privilegiada em questões culturais. É um 

esporte que tem a força de influenciar questões da vida urbana, provocar 

grandes transformações no espaço público, expressar e representar o poder, 

além de mobilizar a sociedade, seja através de um sentimento nacionalista ou 

de identificação com seu clube local. O futebol se modifica e modifica os 

espaços na mesma medida que a sociedade se altera ao longo do tempo.  

 

2.3 – Indivíduo e Sociedade, a origem das torcidas brasileiras 

“Torcer não é como portar o RG, garantia de estabilidade do eu ante as 

razões do Estado, pois torcer faz parte de um universo de experimentações 

mais sujeitas às instabilidades de toda ordem”. Toledo (2010) busca definir 

desta maneira o que se pode sentir. E como qualquer exercício de compreensão 

do sentimento humano as razões abrem espaço às experiências.  

O futebol como parte importante da cultura brasileira, e mundial, atua 

diretamente na produção dessas experiências, portanto, entender as estruturas 

simbólicas presentes nesse esporte passa muito por compreender as estruturas 

que definem a sociedade. As experiências urbanas quando relacionadas aos 

símbolos futebolísticos nos revelam uma dinâmica processual de identidades 

(TOLEDO, 2010). As aparências se transformam, tanto na paisagem urbana 

quanto na materialidade humana: as vestimentas, os adereços, as cores, os 

suvenires, os cortes de cabelo. Cada vez mais a sociedade sofre influencias de 

tendências globais, o futebol, o espaço e os indivíduos não fogem à regra, 

estando em constante transformação. 

Todo esse arranjo simbólico é o que constitui uma identidade 

torcedora, que assim como em diversas outras categorias da vida social como 

a política e a economia, busca sua afirmação. Essa tentativa de afirmação 
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identitária está altamente conectada com a formação dos grupos organizados 

de torcedores, estes buscavam demais possibilidades de ascensão social ou 

visibilidade social para além de um reconhecimento como força de trabalho, 

ou da moralidade que envolve questões da religião ou da família (TOLEDO, 

2010). Compartilhar o sentimento de torcer para seu clube ou seleção é uma 

alternativa de inclusão para aqueles que sofrem com a exclusão de classes. As 

mazelas sociais se fazem presente também no esporte. 

O fenômeno da associação de pessoas para se organizarem em razão 

de um clube de futebol pode ser analisado a partir do prisma da hierarquização. 

Suas estruturas e seus símbolos se modificaram, se tornando cada vez mais 

complexos à medida que as relações entre as instituições e essas organizações 

se estabeleciam. Atento a questões de cunho comportamental, que seriam a 

melhor forma de se observar as mudanças estruturais, Murad (1996) explica 

as principais transformações:  

“A mudança de comportamento das “organizadas”, 
levou de dez a quinze anos desde sua gestação, até sua presença 
nas páginas policiais. De carnavalizadas passaram a ser 
militarizadas, seguindo as doutrinas e os padrões de 
organização do militarismo então vigente, que se entranhava 
em todos os setores da sociedade. (...). Seus símbolos são 
militares, como também o são suas relações de poder, 
hierarquia interna e comportamento grupal. ” 

 

As torcidas organizadas são importantes instituições comunitárias, 

produzidas dentro da cultura futebolística, não exclusivamente brasileiras, se 

fazendo presente em diversos outros países. Ademais, um dos mais 

emblemáticos casos de estudo sobre organizações sociais, futebol e violência 

é dos chamados hooligans, nomenclatura que foi criada e dotada de valor por 

membros da impressa britânica em meados dos anos 60. Um tema complexo, 

fundamental para o melhor entendimento da realidade a respeito do combate 

à violência no Brasil, bem como entender as influências do Estado e dos 

aparelhos midiáticos na produção de significados. Mais à frente esse tema será 

assunto de um capitulo, que irá trabalhar melhor as nuances que definem o 

conceito de hooliganismo.  

A violência é também um tema recorrente nos noticiários brasileiros, 

como os problemas da vida social brasileira se manifestam também no esporte, 
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os espaços destinados a falar de futebol, cada vez mais falam nos diversos 

tipos de violência. Sejam elas, a violência do futebol, no futebol, violências 

com o atleta, do atleta, das torcidas organizadas ou com os torcedores em geral 

(MURAD, 1996). Esse é um aspecto da vida social que interfere diretamente 

na produção do esporte em seus mais diversos segmentos, a violência afugenta 

o torcedor, afasta patrocinadores, diminui os públicos nos estádios, esconde a 

beleza do espetáculo.  

Muito diferente do que a crítica especializada (jornalistas esportivos) 

com certa recorrência faz, deve-se concluir que “a compreensão sociológica 

da violência no interior do futebol, não pode estar desligada da compreensão 

sociológica das diferentes práticas de violência que perpassam a sociedade 

brasileira” (MURAD, 1996). Exigir a extinção das torcidas organizadas é uma 

tentativa de concertar um erro pela sua consequência e não pela sua real causa. 

Diversas instituições sociais brasileiras se desviaram de suas motivações 

iniciais, partidos políticos, agências econômicas, redações jornalísticas, e 

ainda que as consequências não sejam de uma mesma medida, não se propôs 

como solução o seu extermínio. 
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3 – AQUI É O MEU LUGAR! A VIOLÊNCIA E AS REFERÊNCIAS 

TERRITORIAIS 

Neste capítulo está reservado um espaço para entender melhor como 

um dos principais problemas sociais da sociedade brasileira se instaurou no 

futebol, a violência produzida socialmente apresenta facetas diversas. O 

professor Mauricio Murad, do departamento de Ciências Sociais da UERJ é 

fundador e diretor do Núcleo de Sociologia do Futebol, do Departamento de 

Ciências Sociais da UERJ. Sua metodologia plural em conteúdo, absorvendo 

conceitos de áreas como a filosofia, a sociologia, a antropologia, o cinema, o 

teatro e o jornalismo, realiza um diálogo interessante e produz um 

conhecimento completo a respeito da problemática da violência no esporte.  

A respeito de uma construção de identidade brasileira e torcedora dada 

através das relações sociais e seus resultados (as torcidas organizadas, os 

conflitos ideológicos/físicos, a produção de instituições), serão trabalhadas as 

obras do Doutor em Antropologia pela USP, Luiz Henrique de Toledo, que 

usa o futebol para explicar como a alteridade, a competitividade e as 

diferenças se sobrepõem aos conjuntos de livres escolhas cotidianas na 

contribuição para a formação das características identitárias.  

Norbert Elias e Eric Dunning estabeleceram uma parceria na produção 

da celebre obra A Busca da Excitação (The Quest for Excitement). Os dois 

autores são tidos como principais referências em questões que envolvem o 

comportamento humano e os esportes. Dunning é especialista na problemática 

do hooliganismo e será utilizado para melhor entender esse conceito, que é 

coberto de valores negativos e foi empregado primeiramente pela mídia 

britânica no início dos anos 60, tendo posteriormente se tornado material de 

estudo para as ciências sociais.  

Seja na Inglaterra, no Brasil ou no mundo, a temática da violência tem 

aparecido com recorrência no meio futebolístico, a mídia e o Estado então se 

aproveitam para atuar de forma repressiva e punitiva através de medidas 

conservadoras. A repercussão, tanto dos acontecimentos como a discussão a 

respeito deles, ganha proporções cada vez maiores. Por outro lado, a produção 

intelectual de artigos e livros que tratam dessa temática também sofreu um 

aumento significativo, alguns desses autores contribuíram para este trabalho 
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monográfico de maneira que as questões mais recentes sejam contempladas 

em sua plenitude.  

 

3.1 – As diversas faces da Violência 

O problema da violência no Brasil é da ordem de ontem e de hoje. Não 

se busca uma resposta única, calcada em apenas uma causa para se explicar os 

acontecimentos violentos que observamos nas capas dos jornais. As razões são 

plurais e diversas, questões que envolvem toda a estrutura social brasileira, 

desde o princípio da história existe uma relação estreita com o comportamento 

humano violento, jamais podendo se esquecer dos índios e negros, que 

sofreram e ainda sofrem na carne a realidade de uma sociedade racista, elitista 

e perversa (MURAD, 1996).  

O futebol então se apresenta como uma metáfora que sintetiza 

sociologicamente a história da sociedade brasileira. Ainda que seja tido como 

a arte mais genuína que o brasileiro produziu, o futebol, através de sua beleza 

e plasticidade não foi capaz de se blindar das mazelas que afligem a sociedade 

em suas tantas estruturas. Murad estabelece uma conexão entre as violências 

sociais e as violências do esporte no Brasil: 

“A problemática da violência no universo do futebol 
brasileiro é múltipla, plural e diversa. Objeto de caráter 
polissêmico, admite leituras diversas e isto porque a violência 
no futebol é multifacetada, como o é, também, na realidade 
brasileira. (...) A questão da violência no futebol é variada, não 
tem causa única. Razões estruturais e conjunturais, motivações 
macro e micro, combinam-se dialeticamente na elucidação do 
fenômeno, que é básico para o entendimento do futebol e do 
Brasil. ”  

 

Dada essa relação, se pode partir para a análise de algumas das 

características que colocam a violência como um problema social tanto do 

esporte quanto da sociedade. A chegada do futebol ao Brasil se dá em 1894, o 

jogo foi trazido por Charles Miller (brasileiro, paulista e descendente de 

ingleses) que além de conhecedor das regras era um excelente jogador 

(MURAD, 1996). O final do século XIX ainda representava a vigência de um 

regime escravista no Brasil, mais de três séculos de escravidão, sendo o país 

o último no mundo a abolir essa prática. Não tardaria para que os reflexos de 
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uma sociedade segregacionista começassem a se apresentar no novo jogo que 

acabara de chegar. 

Essa face histórica da violência, apresenta a gênese de uma violência 

do futebol e contra o futebol, é uma importante parte que constitui todo um 

cenário, que ainda nos dias atuais se transforma. A origem racista e elitista do 

futebol no Brasil não é apenas mais um fato em um passado distante e sem 

importância, para além de toda restrição, o brasileiro das camadas populares 

se mostrou resistente e fez de sua resistência a maior das virtudes. Negros e 

pobres, ao se depararem com as adversidades impostas pela elite, 

reinventaram o jogo ao seu modo.  

Novas regras eram inventadas para frear a entrada das camadas 

populares no esporte, regras que impediam os negros de sequer encostar, 

empurrar ou derrubar seus adversários brancos, sob uma punição muito mais 

severa que a utilizada em situações idênticas protagonizada por jogadores 

brancos. As punições podiam chegar ao ponto do atingido, ou mesmo de 

policiais, terem a o respaldo da regra para revidar com agressões físicas o 

jogador que tenha cometido a infração. Essa limitação da liberdade e do 

espaço das camadas populares dentro do campo de futebol era mais uma 

representação das restrições impostas pela sociedade fora dele. 

Como na vida social, o jogador de futebol soube se furtar da 

adversidade, soube recriar seus espaços. O drible no futebol é a maneira que 

o brasileiro inventou de contornar a desigualdade. A respeito desse 

instrumento, Murad (1996) estabelece o drible como a representação de uma 

identidade brasileira dentro do jogo de futebol:  

“Esta redução dos espaços dentro das “quatro-linhas”, 
subproduto de sua situação social, obrigou os negros a jogarem 
com mais ginga, com mais elasticidade de corpo, com mais 
habilidade, evitando, assim, o contato físico (mesmo que 
involuntário) condenatório e determinando um singularíssimo 
processo (estético) de reinvenção dos espaços, o que 
caracteriza a chamada “escola brasileira”. 

 

Dentro de um contexto futebolístico, o caráter revolucionário do drible 

é mais uma representação da necessidade de reinvenção das camadas 

populares brasileiras fora dele. Os anos se passaram, e ainda que a segregação 
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não esteja institucionalizada da mesma maneira, o brasileiro continua tendo 

que driblar a violência.  

Em um ambiente que cada vez mais se profissionaliza e abandona o 

caráter amador, as instituições responsáveis por regularizar as competições 

(federações estaduais, nacionais e internacionais), o poder do Estado e os 

veículos de imprensa se preocupam com questões de ordem urbana e procuram 

através de legislações mais duras estabelecer um padrão de comportamento 

que melhor agradem seus interesses. 

O aumento do capital especulativo e circulante provocou mudanças 

profundas no caráter do jogo de futebol (TOLEDO, 2010). Mais à frente, as 

maneiras como esse movimento se deu dentro das instituições sociais que 

estão de alguma forma envolvidas com o futebol, além de como essas 

mudanças influenciaram o modo como o esporte é praticado dentro de campo, 

serão tratadas. Ainda neste capitulo, se buscará a compreensão da formação e 

do desenvolvimento das organizações de torcedores e os níveis de 

competitividade que se produziram dentro do cenário futebolístico a partir 

dessa injeção de capital. 

O apaixonado pelo futebol se acostumou a reconhecer as vozes das 

arquibancadas, uma linguagem própria do futebol. Os personagens produzidos 

pelos torcedores eram uma expressão carnavalizada da sociedade, e o espaço 

deles era o cinza cimento das arquibancadas. “A natureza de congraçamento 

comunitário, de festa e arte, de espaço público de lazer, que o futebol 

representa” (MURAD, 1996) se desgasta na mesma medida em que a 

violência se faz presente. 

Para entender como as vozes da arquibancada vem sumindo com o 

passar do tempo é preciso primeiramente compreender de onde elas surgiram. 

A cultura do torcedor de arquibancada passa pela ideia de que nesse espaço 

não existem diferenças, não existe ordenamento visível de comportamento, 

existe uma liberdade de movimento sem regras de permanência. Como numa 

dança, o torcedor encontra seus pares na arquibancada, ainda que seja um 

desconhecido, ambos naquele momento compartilham um sentimento e isso 

basta para que a interação seja estabelecida. Parte da beleza plástica do futebol 

é também a corporalidade de seus torcedores. 
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Esse sentimento de partilha resultou em um determinado 

comportamento, que definiu um determinado perfil. Em sua origem, na década 

de 1960, foram denominadas “Uniformizadas”, impulsionadas pelo contexto 

de injeção de capital nos campeonatos, a construção de grandes estádios pelo 

país e pela crescente profissionalização do esporte no país, cada vez mais essas 

comunidades apresentavam estruturas hierarquizadas e complexas. 

O Estado ditatorial brasileiro, o mesmo incentivador da injeção de 

capital no esporte, passa a ter influência direta na transformação 

comportamental desses grupos. A realidade da vida social brasileira, mais uma 

vez interfere na constituição das instituições futebolísticas. As uniformizadas 

passam a ter formas mais hierarquizadas e “administrativas” de torcer, se 

nutrindo de um ambiente de dinâmicas de poder, elas reproduzem todos os 

sucessos e fracassos das demais instituições da sociedade brasileira: lógicas 

de distinção, comprometimentos políticos, parlamentarizarão das relações, 

estruturas burocráticas e hierarquias estabelecidas (ordem, mando e 

obediência) (TOLEDO, 2010). 

A mudança de comportamento levou de dez a quinze anos, passando a 

serem reconhecidas como Torcidas Organizadas. Essas instituições que eram 

tidas como familiares e coreográficas, agora figuraram em páginas policiais, 

apresentando um caráter militarizado (MURAD, 1996). A linguagem e os 

símbolos são instrumentos que representam essas comunidades e são 

utilizados para afirmar sua identidade, é através deles que a cultura da 

arquibancada se manifesta. Os cânticos e os ritmos ganharam novas 

roupagens, se transformaram na mesma medida em que o novo cenário 

político e social brasileiro também se alterava.  

A relação que se dá entre o jogo, os espaços e as torcidas é muito mais 

complexa, as interações refletem as injustiças de um sistema socioeconômico 

que não se atenta às camadas mais populares. Se os comportamentos dessas 

comunidades, bem como seus instrumentos representativos, transformaram-se 

e se assemelharam aos de grupos militares, isso nada mais é do que uma 

resposta às condições que lhe foram impostas. Uma forma de representação 

da resistência.   

Existe dentro deste esporte a capacidade de representar todos os tipos 

de lutas sociais, e a violência deve ser compreendida com muito mais riqueza 
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de detalhes. Os confrontos físicos não são simples atitudes de “pessoas que 

não tem o que fazer”, mensagem que é reproduzida incessantemente pelos 

jornalistas esportivos brasileiros. É preciso entender que independentemente 

do resultado do jogo, o futebol é um terreno de disputa no qual os torcedores 

buscam dominar seu próprio espaço (HÖFIG, BRAGUETO, 2013).   

Os gritos, as bandeiras e as danças da arquibancada, bem como os 

dribles dentro de campo, são uma resposta a todas as instituições que se 

beneficiam de um esporte que o brasileiro aprendeu a reinventar e fez dele a 

sua própria imagem.   

 

3.2 – Hooliganismo, um panorama brasileiro.  

Eric Dunning é um dos mais célebres cientistas sociais britânicos, e 

uma referência mundial no âmbito da sociologia dos esportes. Aluno e 

colaborador próximo de Norbert Elias desde os anos 1950, ele ocupa hoje a 

posição honorífica de Professor Emérito no Departamento de Sociologia da 

Universidade de Leicester, no norte da Inglaterra. Membro destacado da 

chamada “Escola de Leicester” na sociologia, Dunning é autor de diversos 

livros fundamentais para a abordagem do fenômeno esportivo pelas ciências 

sociais. Destaca-se entre eles o clássico A Busca da Excitação (The Quest for 

Excitement), escrito em parceria com Norbert Elias em 1986. 

Antes de entrar em uma discussão que estabeleça padrões de 

comportamento entre os Hooligans europeus e as Torcidas organizadas, 

assunto que é muito explorado por Luiz Henrique de Toledo e Heloisa Helena 

Reis, um exercício de aproximação com os hábitos e as características e 

especificidades do conceito de Hooliganismo se faz necessário. Buscando 

compreender todo o contexto histórico de sua gênese, entender as formas 

como ainda é utilizado pelos veículos de comunicação e por fim, analisar a 

maneira como as ciências sociais o apreendeu.  

Pioneiro e especialista no assunto, Dunnig trata do hooliganismo não 

como um problema restrito ao universo futebolístico, mas sim como um 

problema social, ressaltando que o termo utilizado tem sua origem nos anos 

de 1960 e está relacionado aos meios de comunicação britânicos: 

  “Na Inglaterra, o hooliganismo emergiu inicialmente 
como um fenômeno definido como um sério “problema social” 
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pela mídia, pelas autoridades futebolísticas e pelo governo nos 
anos 1960. Formas de hooliganismo já haviam ocorrido em 
outras partes do mundo, por exemplo, na Escócia, Irlanda do 
Norte e países “latinos” da Europa e América do Sul(...)”. 

 

A explicação para o surgimento desse tipo de comportamento passa 

pela análise da teoria do processo civilizatório, produzida em conjunto a 

Norbert Elias. Dunning explica que durante a metade final do século XX, as 

sociedades da Europa ocidental passaram por uma série de mudanças sociais, 

tais como o desenvolvimento de uma maior elaboração de refinamentos de 

padrões, o aumento da pressão social para o exercício de autocontrole dos 

sentimentos e a ampliação do controle da violência e das agressões. (REIS, 

LOPES, MARTINS, 2015) 

Essa ampliação dos instrumentos de vigilância, ainda que tenha 

diminuído as capacidades de obtenção de prazer através da violência e do 

testemunho de agressões, provocou processos reversos em parte da sociedade 

que não incorporou esses valores e modos de conduta “civilizados”. As 

“explosões descivilizatórias”, conceito utilizado por Dunning, explicariam o 

surgimento do hooliganismo, uma vez que as camadas mais populares 

enxergaram no contexto do futebol um espaço privilegiado para brigas, 

agressões e outras formas de violência (REIS, LOPES, MARTINS, 2015), 

um território ainda inóspito e propicio para o exercício de afirmação de suas 

comunidades. Segundo as pesquisas dos membros da Escola de Leicester 

outros espaços também foram vistos como adequados para esses grupos se 

afirmarem, bem como cinemas, teatros e salões de baile, variando conforme 

as influências da moda. 

As lutas sociais estão sempre presentes no contexto futebolístico, seja 

no campo metafórico dos símbolos e da linguagem ou mesmo através da 

representação física dos combates físicos em busca de representação. 

A categoria hooligan é um termo simples e raso, produzido com o 

intuito de rotular um tipo de padrão comportamental, que algumas das vezes 

pode nem estar relacionado aos grupos sociais envolvidos no meio 

futebolístico. As múltiplas formas de vida jovem que se pode observar no 

meio urbano, são colocadas em um mesmo universo e estigmatizadas a partir 

de seus comportamentos. 
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Um exercício proposto por Richard Giulianotti, a partir de uma 

observação mais atenta ao posicionamento dessas comunidades em diferentes 

eventos, busca trabalhar o conceito de hooliganismo não como característica 

permanente, mas sim como uma ideia de posicionamento dos torcedores 

violentos em situações específicas. Torcedores classificados como hooligans, 

não necessariamente possuem o mesmo comportamento em todos os eventos 

de futebol. 

Essa abordagem mais abrangente e totalizadora (preconceituosa), que 

apresenta uma lógica simples de que a violência no futebol é sinônimo de 

hooliganismo (REIS, LOPES, MARTINS, 2015) serve muito bem como base 

legitimadora dos aparelhos do Estado e da mídia brasileira, que buscam 

através desse discurso instituir um processo de mudança nos padrões de 

segurança. As questões que envolvem os interesses dessas duas instituições 

em instaurar um “modelo britânico” de vigilância serão tratadas mais à frente. 

A violência no futebol não é particular de nenhuma nação, ela 

infelizmente é universal. As repostas que são dadas em combate a esse 

problema social é que devem ser produzidas a partir da particularidade 

cultural de cada país. A sociedade britânica produziu seus hooligans sob 

circunstâncias temporais e culturais que são tão somente deles, por outro lado, 

no Brasil, se produziram as comunidades futebolísticas dentro dessa própria 

realidade, a violência dentro das torcidas organizadas não deve ser analisada 

a partir de outros episódios que não aqueles em que são eles próprios os 

responsáveis. 

Algo que aproxima os dois grupos é o contexto político, econômico e 

social que ambos estão inseridos, é fato que durante todo o processo de 

construção de uma identidade torcedora são incorporados outros grupos 

urbanos (TOLEDO, 1994), os reflexos de uma sociedade que buscava ainda 

descobrir os caminhos de uma afirmação social se davam também no meio 

futebolístico. 

O ato de torcer admite formatos, contornos e cores diferentes, está 

muito relacionado com as ordens do tempo e do espaço. As transformações 

de plasticidade e das expressões artísticas das torcidas que se deram dentro 

do futebol brasileiro ainda foram pouco analisadas pelas ciências sociais, a 

mídia se preocupa cada vez mais na reprodução de uma estética que deu certo 
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nos países da Europa e ignora, ou mesmo impede, as novas manifestações 

desses grupos. A preocupação com o retorno do capital investido sobrepõe a 

preocupação da realização de um espetáculo genuinamente brasileiro. 

 

3.3 – Vilões e mocinhos. Quem os define, afinal? 

O futebol é uma representação da sociedade, seja dentro das quatro 

linhas ou fora dela, nas arquibancadas, no morro, no asfalto ou dentro das 

federações que comandam o futebol profissional. 

 Com seus símbolos e linguagens, esse esporte produz dentro da 

sociedade valores que extrapolam o contexto do futebol e adentram o meio 

social, são elementos da vida urbana. Através da violência, como é possível 

observar, temos uma demonstração de como o futebol é uma expressiva 

metáfora das lutas sociais. 

Segundo Toledo, ainda que não ocupe uma posição de centralidade nos 

assuntos da vida social, a capacidade que esse esporte tem de mobilizar a vida 

cotidiana de milhões de pessoas atribui a ele a condição de marcador zero da 

socialidade, intermediando as relações sociais. A partir dessa ideia ele produz 

a categoria socialidade lúdica, que seria: 

“Socialidade lúdica seria um sistema inclusivo de 
discurso ou fragmentos de discursos que definem práticas que 
independem das condições objetivas que nos aparta a vida da 
cidade – as determinações de classe, as categorias profissionais, 
os estilos de vida, as escolhas ideológicas. “ 

 

A “obrigação” de uma “não seriedade” exprime o caráter de 

reciprocidade que existe dentro do universo despretensioso das relações 

sociais no ambiente urbano. Dessa maneira, o futebol se estabelece como mais 

um instrumento da vida social. 

Se apropriar dessa condição despretensiosa é um exercício realizado 

pelo aparato do Estado. Quando expostas as situações de segurança 

envolvendo conflitos violentos dentro de um contexto futebolístico, logo se 

reascende a discussão em torno da busca por um culpado, como se tudo se 

resumisse a um fator único, comum e singular para todo tipo de violência no 

esporte. 
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O Estado utiliza-se dos veículos de comunicação, que na figura dos 

jornalistas esportivos, os formadores da opinião pública, resumem a vândalos, 

desempregados que não gostam de trabalhar ou que não tem ocupação além 

de brigar (HÖFIG, BRAGUETO 2013) a discussão que, como se sabe, é 

complexa e envolve as relações que se dão entre os grupos sociais, o espaço 

urbano em que estão inseridos e um sistema socioeconômico que gera enormes 

desigualdades. 

Esse caráter de instrumento de legitimação do poder político não é 

nenhuma novidade, o futebol na figura de suas seleções nacionais foi 

amplamente utilizado por governos ditatoriais como a Itália de Mussolini, a 

Alemanha de Hitler, a Argentina de Videla, a Espanha de Franco e, 

obviamente, o Brasil de Getúlio Vargas, Costa e Silva, Médici e tantos outros 

(CAMPOS, 2008) 

Roberto Damatta produziu algumas das mais importantes obras da 

antropologia social brasileira, e o futebol é um tema recorrente em suas 

produções. Estabelecendo uma relação entre o poder do Estado e a capacidade 

inclusiva do futebol, Damatta (1994) explica que: 

“No caso brasileiro, foi indiscutivelmente através do 
futebol, como já afirmei, que o povo pôde finalmente juntar os 
símbolos do Estado nacional (a bandeira, o hino e as cores 
nacionais), esses elementos que sempre foram propriedade de 
uma elite restrita e dos militares, aos seus valores mais 
profundos. Ainda é o futebol que nos faz ser patriotas, 
permitindo que amemos o Brasil sem medo da zombaria elitista 
que, conforme sabemos, diz que se deve gostar somente da 
França, da Inglaterra ou dos Estados Unidos e jamais do nosso 
país. ” 

 

Portanto, ainda que a mão pesada do Estado force encima do futebol, 

ele resiste. Através de seu caráter popular, no Brasil, ele representa a 

resistência das camadas populares. Damatta, em 1994, diagnosticou uma 

realidade que se vê acontecer anos depois, no início dos anos 2000. Essa 

reverencia exacerbada ao estrangeiro, a busca pela apropriação da cultura 

estrangeira atingiu o nível da transformação dos espaços. Esses novos espaços 

do futebol perderam a espontaneidade, as singularidades que foram 

construídas coletiva e historicamente (GAFFNEY, MASCARENHAS, 2004). 
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Essa violência simbólica, que busca a desconstrução de uma estrutura 

enraizada na cultura popular brasileira, é mais uma das diversas faces que a 

violência é capaz de assumir e que constitui o cenário político, social e urbano 

do futebol. O jogo econômico e de interesses que acontece nos bastidores, 

envolve as instituições do futebol (confederações locais, nacionais e 

internacionais), os veículos de comunicação e os poderes públicos. 

Através de um discurso produzido em conjunto por essas instituições, 

é colocada a necessidade do Brasil se inserir em um cenário internacional, e 

para realizar esse desejo seria imprescindível a organização dos grandes 

eventos esportivos como a Copa do Mundo de Futebol da FIFA, os jogos 

Olímpicos e Panamericanos. As transformações que esses eventos causaram 

na vida urbana serão abordados no próximo capitulo. 

Como forma de concluir essa construção a respeito das faces da 

violência que permeiam o futebol, faremos uso das palavras do professor 

Murad (1996), que contribui: “Crescente e preocupante, a violência dentro e 

fora dos estádios, contribui para desagregar a natureza de congraçamento 

comunitário, de festa e arte, de espaço público de lazer, que o futebol 

representa. ”   
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4 – O PALCO DO SHOW 

Neste capítulo será abordado um objeto que se apresenta de maneira 

fundamental no contexto da construção de uma identidade torcedora, os 

espaços que a sociedade produz são parte formadora de si mesma. Dentro do 

processo dialético de construção da vida urbana, os espaços do futebol são ao 

mesmo tempo formados pela e formadores da sociedade. 

Através de estudos da geografia, da sociologia, da antropologia e da 

psicologia, é buscada uma compreensão que dê conta de toda essa 

complexidade, que é a enxergar os espaços do futebol com os olhos de quem 

os produz. Desde uma nova arena, passando pelos monumentais estádios do 

futebol profissional até os campinhos de terra nas várzeas, como a sociedade 

utiliza os espaços do futebol? Quais os símbolos que nele depositam? Quem é 

responsável pela regulamentação? Deve existir algum tipo de 

regulamentação?  

São questionamentos que ajudam a entender a dimensão que o futebol 

possui dentro da vida social e do cotidiano dessas pessoas. Em uma análise 

histórica, se observa que ao chegar no Brasil o futebol era privilégio da elite, 

mas que mesmo com a resistência imposta contra sua popularização as 

camadas menos privilegiadas souberam reinventar o esporte, usando as 

palavras de Murad (1996):  

“O ingresso de jogadores oriundos das camadas 
populares, negros, especificamente, assumiu importância 
fundamental, uma vez que foi a partir desse instante que 
construiu-se no futebol brasileiro, um estilo próprio de magia e 
arte (...)”  

  

E se então, utilizando-se da ótima relação estabelecida por Toledo 

(2010), em que “As formas de jogar são cúmplices das formas de torcer”, se 

conclui que o espaço onde ocorre a consagração dessa relação é de extrema 

importância.  

Caminhando pela origem desses espaços, estabelecendo os 

importantes fatores que os transformaram com o passar do tempo e analisando 

a situação atual, um panorama dos palcos do futebol é desenhado. 

4.1 – A gênese do estádio de futebol 
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A produção dos espaços, seja em um contexto futebolístico, político, 

religioso, ou de qualquer outra instituição social, carrega consigo 

singularidades, suas características físicas e simbólicas. Gaffney e 

Mascarenhas (2004) buscaram através da geografia e da psicologia analisar a 

construção dos Estádios de futebol, objeto central deste capítulo. 

“Estádios são memoria acumulada, vivida 
coletivamente. Gigantescos templos de concreto, nos quais 
Freud já havia detectado uma dimensão “sagrada”. O formato 
“circular” das grandes arenas nos evocaria o eterno retorno aos 
tempos, exercício facilmente associado ao ciclo das temporadas 
esportivas. ” 

  

Essas dimensões que o espaço físico pode adotar representam, 

principalmente para esse estudo monográfico, a consagração da comunhão 

entre os indivíduos e o esporte. Cabe ainda ressaltar que não se refere, 

exclusivamente, às grandes arenas produzidas para o futebol profissional. 

Mesmo os campos de terra batida, o gramado no parque da cidade, 

independentemente da sua forma ou do seu tamanho, todos esses espaços do 

futebol representam um lugar que acolhe as experiências coletivas e 

individuais. (GAFFNEY, MASCARENHAS, 2004) 

O futebol é uma paixão nacional, fato irrevogável. O ponto de partida 

para o entendimento da construção desse esporte como parte tão importante 

de uma identidade brasileira passa também pela compreensão de que esse 

processo não se dá ao acaso, determinadas condições favorecem ou impedem 

que o futebol se torne parte do cotidiano de uma sociedade, essas condições 

são históricas e da geografia do espaço. As diferentes relações que o homem 

estabelece com o meio que vive servem de base para o estabelecimento de 

uma determinada modalidade esportiva (HÖFIG, BRAGUETO, 2013). 

Morris, Gaffney, Mascarenhas, Höfig, Bragueto e tantos outros 

autores, buscaram em suas obras sempre estabelecer uma relação direta entre 

a construção desses objetos de concreto que demos o nome de Estádio com as 

noções de poder. “São espaços de expressão do poder, concentração do poder 

e de uma dada forma de realização do poder”, definiu Gaffney e Mascarenhas 

(2004). 

O Império Romano e a Grécia Antiga, principalmente na figura do 

Coliseu de Roma, são tidos como a principal fonte de inspiração para a 
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construção do Estádio de futebol como se conhece hoje. Ainda se pode 

observar estruturas físicas muito semelhantes entre as construções atuais e 

esse antigo objeto. O Coliseu é uma monumental estrutura com capacidade 

para mais de 50 mil espectadores, tido como um elemento central da 

reprodução social da capital do império romano. Espaço destinado aos rituais 

públicos, que consagravam o momento festivo oferecido pelos governantes 

aos membros das camadas mais populares da sociedade. Associando o porte e 

a localização central desses espaços com os atos de carnificina e punição que 

ali eram realizados, concluímos que o Coliseu era um verdadeiro espaço de 

concentração, expressão e exercício do poder (GAFFNEY, 

MASCARENHAS, 2004). 

Essa relação direta entre espaço e exercício de poder, era mais explicita 

e menos subjetiva do que hoje se pratica. Mas ainda que os mecanismos de 

repressão e punição sejam menos grotescos do que os utilizados pela 

sociedade romana séculos atrás, o Estado busca utilizar-se desses lugares 

através da mercantilização do tempo e do espaço, remodelando os padrões de 

comportamento e exercendo seu controle sob o tempo livre do trabalhador.  

No Brasil, os estádios de futebol começaram a aparecer no início do 

século XX. O processo histórico de surgimento desses espaços no país tem 

como destaque o Club de Regatas Vasco da Gama, que em 1927 inaugurou a 

construção do até então maior estádio da América do Sul, sendo até hoje o 

único clube carioca a possuir um estádio próprio. Além das construções do 

Pacaembu em 1940 e do Maracanã para a copa do mundo de 1950, ambos 

estádios construídos e administrados pelo poder público. Todo o processo de 

surgimento dos estádios de futebol foi intensificado a partir do ano de 1937, 

com o decreto do Estado Novo no país. Utilizando essas grandes construções 

para representar a elevação das condições de brasilidade e identificar um 

sentimento de integração nacional, o Estado se encarregou de difundir estádios 

superdimensionados por todo o país (GAFFNEY, MASCARENHAS, 2004). 

Não são poucos os exemplos de apropriação de elementos do futebol 

por parte do poder do Estado. Os rituais que constituem parte da identidade 

singular de cada torcedor são produzidos a partir das relações sociais que se 

constituíram dentro desses espaços, a sociedade se utiliza desses espaços para 

dar significados diversos a sua vida social. A presença do Estado como 
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regulador, atuando diretamente na definição de novas regras, altera 

radicalmente as condições que eram apresentadas e que formaram por muito 

tempo um padrão de comportamento típico do brasileiro.  

As vozes da arquibancada são caladas a cada nova transformação. Mais 

à frente neste capítulo, essas transformações e as relações que se estabelecem 

entre o tradicional e o moderno no cenário futebolístico brasileiro atual, 

ganharam maior destaque.    

 

4.2 - Maracanã. Uma casa especial 

Admitindo, a partir de Toledo (2010), que se pode considerar as 

experiências de identidade como estímulos que se potencializam e se 

multiplicam na vida urbana, as noções de pertencimento também se tornam 

menos fixas. Da mesma maneira que Toledo propõe essa discussão a respeito 

da hierarquização das posições sociais em que a sociedade se classifica, cabe 

uma proposta de análise das questões que envolvem a identificação com o 

espaço em que se ocupa em determinadas circunstâncias. Os estádios de 

futebol são a representação material de um lugar de festa, apropriados como 

espaços de expressão cultural (GAFFNEY, MASCARENHAS, 2004).  

O contexto histórico da construção do Maracanã, mais importante 

estádio de futebol do país e um dos mais importantes do mundo, envolve uma 

tentativa do poder público de disseminar a ideia de espaço democrático e que, 

através de sua magnitude, seria a representação do tamanho do Brasil dentro 

do cenário político internacional. A Copa do Mundo de 1950 seria o palco para 

que o país se apresentasse como um novo poder (CURI, 2011). 

Construir um estádio de futebol que comportasse 200.000 

espectadores, público da final da Copa do Mundo de 1950, era a mais clara 

representação do que se pretendia fazer do futebol naquela época. Utilizar esse 

esporte como um instrumento da democracia, ideia que serviu de base para a 

atribuição das características físicas do estádio:  

“A ideia central seria a sugestão de um espaço 
democrático, dentro do qual todos seriam iguais. Isso foi 
simbolizado primeiramente pela forma quase circular (320m x 
282m), e não mais elíptica do estádio. Desse modo, todos os 
lados possibilitariam a mesma visão, situando-se à mesma 
distância do campo. Além disso, a cobertura foi construída ao 
redor do estádio e não apenas em cima da tribuna de honra. A 
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tribuna principal possuía – e continua a possuir – um 
equipamento mais luxuoso, porém ela não é destacada 
arquitetonicamente, criando assim a sensação ótica de 
continuidade entre as tribunas e as arquibancadas, 
especialmente em jogos lotados. “ (CURI, 2011) 

 

O Maracanã, por sua magnitude, é a representação da casa do futebol 

brasileiro, a segunda casa de todo apaixonado pelo futebol. É o lugar de festa, 

da celebração e do sofrimento de todo torcedor, do rico e do pobre, do branco 

e do negro, do vascaíno e do flamenguista, do patrão e do empregado.  

Indo na contramão do que hoje se apresenta como tendência na 

construção de grandes estádios, o Maracanã buscou a inclusão das massas, 

uma negação das hierarquias e criação de um espaço pouco controlável 

(CURI, 2011). Porém, os tempos mudaram, e a casa do futebol brasileiro 

sofreu com as ações de quem deveria cuidar e manter suas condições mais 

essenciais. Assim como se utilizaram da Copa do Mundo de 1950 para erguer 

esse monumento da cultura brasileira, os Jogos Panamericanos de 2007, a 

Copa do Mundo de 2014 e os Jogos Olímpicos de 2016 serviram como 

instrumento legitimador das ações que mudaram radicalmente as estruturas do 

“maior do mundo”. 

As particularidades que contribuem tanto para a formação de uma 

identidade torcedora tipicamente brasileira se perderam com o tempo e com a 

transformação do espaço em que elas foram originalmente produzidas. Como 

produzir os geraldinos sem a geral do Maracanã? Como realizar o ritual de 

entrada das bandeiras das torcidas organizadas nos corredores da arquibancada 

se hoje não se tem mais arquibancadas, mas sim cadeiras numeradas?  

A voz ativa nas tomadas de decisão do meio futebolístico, que 

antigamente se preocupavam com questões de democratização do espaço e 

inclusão social, hoje se preocupam com a padronização do espetáculo. Uma 

maneira mais segura de obter o retorno do investimento de capital que foi feito. 

Gaffney e Mascarenhas (2004), a respeito dessas transformações: 

“O novo estádio perdeu muito de suas singularidades 
coletiva e historicamente construídas. O lugar perdeu sua alma, 
diria o geógrafo Yi-fu Tuan. O contrato com a televisão 
estabelece uma rigidez de movimentos, tempos e espaços. O 
novo estádio se assemelha a outros espaços padronizados e 
previsíveis da vida social: um shopping center, um teatro, uma 
sala de estar, reinos do individualismo e da passividade, que 
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interessam ao capitalismo, que se inscrevem numa generalizada 
microfísica do poder. “ 

   

Se manter atualizado ao mercado internacional, fazer parte das grandes 

competições, montar equipes de futebol que sejam competitivas, buscar a 

conquista de campeonatos internacionais, todas essas questões são de fato 

importantes não apenas para manter a engrenagem econômica das instituições 

que estão na gerência do futebol funcionando, mas também porque o espírito 

competitivo é parte constitutiva da identidade torcedora brasileira. Tendo 

como exemplo de sucesso a sociedade alemã, que através de uma política 

pública que equilibrou a balança e colocou dentro do futebol as questões 

sociais e as econômicas, sediando a Copa do Mundo de 2006 e produzindo 

uma geração de novos talentos para sua seleção nacional, acabou se sagrando 

campeã mundial no Brasil em 2014. 

O maracanã é patrimônio da cultura brasileira, é um espaço da 

sociedade brasileira, a casa do futebol mais vezes campeão do mundo e de 

todos seus torcedores. Deve-se preservar suas características tradicionais que 

lhe concederam a capacidade de se tornar um instrumento da inclusão social e 

respeito a todas as camadas da população, sendo assim a melhor representação 

possível de um espaço brasileiro no futebol. 

   

4.3 – O Brasil e os Megaeventos. Megalomania Política  

“A introdução de grandes patrocinadores e o advento da receita 

proveniente das transmissões dos jogos (outrora gratuitas) modificou 

radicalmente a economia do futebol, na qual os ingressos nos estádios 

deixaram de ser a principal fonte de rendimentos dos clubes e federações”, é 

dessa maneira que Gaffney e Mascarenhas (2004) entendem a nova realidade 

econômica que dominou o futebol que se estabeleceu a partir da produção das 

normas de conduta e organização de jogos internacionais, criada pela FIFA no 

início do século XXI e que carrega consigo a transformação das relações 

sociais que se estabeleciam nesse esporte. 

A participação de países como o Brasil na organização de competições 

esportivas internacionais está estritamente relacionada com os anseios do 

Estado nacional em se mostrar capaz de integrar um grupo seleto de potências 
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econômicas no cenário político internacional. Sediar uma Copa do Mundo de 

futebol ou os Jogos Olímpicos, representa prestígio, respeito e poder... para 

eles.  

 Esses megaeventos esportivos exercem uma influência direta na vida 

urbana das cidades ou países em que são sediados. O investimento pesado de 

dinheiro público na preparação desses eventos, além de dificultar o orçamento 

básico, altera toda a infraestrutura desses locais, a especulação e a valorização 

imobiliária reduzem os espaços do esporte (HÖFIG, BRAGUETO, 2013). 

Portanto, se pode afirmar que os estragos de uma má gestão dos recursos 

direcionados a organização desses eventos tem abrangência macro e micro, 

afeta tanto na economia, quanto nas questões sociais. 

O poder público realiza um esforço econômico e político ao tentar 

encaixar o país dentro de um grupo de potências internacionais. Encaixar um 

país como o Brasil, singular por sua pluralidade cultural e sua diversidade, em 

padrões internacionais de comportamento como os impostos pela FIFA, causa 

reflexos na formação do espaço urbano e no modo de torcer do brasileiro. 

Algumas das consequências mais diretas do investimento de capital e 

do plano de controle estipulado pelas instituições que organizam os jogos, são 

apresentadas por Höfig e Bragueto (2013) e atentam para o afastamento dos 

grupos sociais menos influentes de áreas destinadas ao esporte: 

“Muitas vezes, a utilização de dinheiro público é feita 
para dificultar o acesso da população à determinada área de 
lazer, elitizando o local ou até mesmo privatizando-o. No Rio 
pós-Pan, diversos locais onde a população adentrava 
livremente, hoje não são mais abertos ao público ou o preço é 
irreal para a grande maioria. Notoriamente, percebem-se novas 
políticas de acesso ao esporte, tanto para a prática quanto para 
mera a mera apreciação. Os grupos sociais menos influentes 
perdem espaço no quesito político determinante ao acesso e 
controle das áreas onde se pratica o futebol. ” 

 

O processo de elitização de um esporte que ganhou brasilidade nas 

camadas populares, é a exclusão daqueles que contribuíram tanto para formar 

uma identidade brasileira dentro do esporte. Os espaços do futebol foram 

produzidos a partir de uma ideologia democrática e de inclusão social, lugar 

de comunhão entre a singularidade e a coletividade, de ritual e espetáculo. 

Hoje, através do controle e da vigilância, são transformados em espaços 
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padronizados, hierarquizados e segregacionistas, objetos da mercantilização 

do tempo e do espaço.  

Toda essa interferência no ordenamento do espaço tem influência 

direta no comportamento daquela que é a parte mais importante do esporte, o 

torcedor, o indivíduo. A respeito da mudança no perfil desse torcedor, se 

recorre a Toledo (2010), e assim, chegando ao capítulo final desse trabalho 

monográfico, onde se buscará explorar com mais detalhes essas 

transformações. 

“ (...) o espetáculo visual vindo das arquibancadas desde 
então, e até o momento, foi bastante minimizado do ponto de 
vista da plasticidade e corporalidade que sempre se quis 
emprestar às emoções de um jogo, acentuando uma postura 
mais individualizante e “mental” do ato de torcer. Seria como se 
torcer estivesse menos compromissado com os movimentos 
compulsivos do remexer e do se contorcer para se prestar às 
elaborações mentais e supostamente intelectualistas no fruir do 
jogo, espécie de civilidade que se quer hegemonizar para o 
comportamento vindo das arquibancadas. ” 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Página 38 de 47 
 

5 – A SINGULARIDADE TORCEDORA 

A muralha amarela dos torcedores alemães do Borussia Dortmund. O 

canto “You will never walk alone”, tratado como hino, entoado pelos 

milhares de fanáticos pelo Liverpool Football Club nas arquibancadas antes 

das partidas. Os belíssimos mosaicos, obras de arte aos olhos do apaixonado 

por futebol, construídos e erguidos pelas torcidas espanholas antes das 

partidas mais importantes da Copa dos Campeões da Europa. 

Ainda se pode encontrar a mais pura beleza em alguns espaços do 

futebol pelo mundo. Como uma espécie de corpo reagente, barulhento, 

vibrante e ameaçador (GAFFNEY, MASCARENHAS, 2004) essas 

manifestações das torcidas representam a tentativa de se manter ou resgatar 

um sentimento que sempre constituiu o futebol, a paixão. 

A mecanização das relações dentro do esporte lhe retira aquilo que lhe 

define. O sentido de festa, de espetáculo e confraternização, se perde na 

mesma medida em que acontece um progressivo conjunto de intervenções, 

seja na arquitetura dos estádios ou mesmo nas regulamentações de uso. O 

aumento do controle e da vigilância transforma a massa torcedora em simples 

elementos dentro de um espaço disciplinador (GAFFNEY, 

MASCARENHAS, 2004), transformando rituais e expressões singulares da 

coletividade em padrões internacionais de comportamento, perde-se a 

identidade, perde-se o futebol. 

 

5.1 - Futebol elitizado. Modernização ou paixão? 

A capacidade de mexer com as paixões e as noções mais íntimas de 

pertencimento, estabeleceu um espaço para o futebol na cultura popular 

brasileira. Roberto Damatta (1994) classifica esse esporte, que não tem 

origem no país, no mesmo grupo de outros elementos muito representativos 

da cultura brasileira: 

“(...) o velho e bretão football Association foi apropriado 
por toda a sociedade e sendo rebatizado no Brasil como 
“Futebol” virou uma paixão das massas e um acontecimento 
festejado e amado pelo povo. De fato, essa relação entre povo 
e futebol tem sido tão profunda e produtiva que muito 
brasileiros se esquecem que o futebol foi inventado na 
Inglaterra e pensam que ele é, como a mulata, o samba, a 
feijoada e a saudade, um produto brasileiro. ” 
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O futebol é cultura popular brasileira, gerador de linguagem e de 

símbolos próprios, elementos que são incorporados pela sociedade. No Brasil, 

depois de sofrer com a violência da segregação e do preconceito sem pudor e 

sem constrangimento do final do século XIX, o futebol ganha suas cores. 

Produz a inclusão social e a celebração da coletividade. 

As singularidades que forjaram o jeito brasileiro de jogar e de torcer 

estão sendo aprisionadas, com cada pessoa tendo seu lugar fixo, o diferente 

ordenamento do espaço causa uma interrupção dos fluxos, resultando num 

espaço congelado (GAFFNEY, MASCARENHAS, 2004). Os estádios de 

futebol no Brasil passaram a seguir as normas estabelecidas pelo “Padrão 

FIFA”. Implementado pelas agências reguladoras do esporte, com um 

discurso legitimado pelos meios de comunicação, pelos formadores da 

opinião pública. 

Esse modelo europeu de monitoramento e vigilância, que se estende 

pela cidade, para além dos estádios, é rentável a televisão que paga altíssimos 

valores pela transmissão das partidas, satisfaz os anseios de controle dos 

limites impostos pelo Estado ou pelo aparato policial (GAFFNEY, 

MASCARENHAS, 2004). O domínio sobre o comportamento do torcedor é 

mais uma expressão do poder do Estado e de afirmação dos valores 

capitalistas. 

Transformações arquitetônicas nos espaços do futebol, sejam os 

grandes estádios ou mesmo os parques da cidade e suas pracinhas, são 

mecanismos de controle revestidos pelo discurso de que seguir um modelo de 

sucesso dos países desenvolvidos é maneira correta de agir. O modo brasileiro 

de jogar e torcer perde sua particularidade, produzindo uma nova cultura do 

futebol, que Giulianotti define a partir do conceito de pós-torcedor. Que seria 

a figura que representa esses novos tempos, onde o dinheiro se sobrepõem a 

identificação clubística, onde o consumo compra os espaços da paixão pelo 

clube, transformando a imagem do torcedor apaixonado em um expectador 

pós-moderno (GAFFNEY, MASCARENHAS, 2004).  

A instituição desse futebol moderno ainda encontra alguma 

resistência, são pequenos grupos, uma minoria, e justamente por isso tão 

importantes, com muito menos representatividade no cenário futebolístico. 
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Essa minoria realiza um esforço para resgatar os valores construídos pela 

cultura da arquibancada. As torcidas organizadas, jornalistas de vanguarda - 

Mauro Cezar Pereira e Lúcio de Castro, ambos da ESPN -, a football 

supporters’ federation (organização que defende os interesses dos torcedores 

no futebol inglês), além de especialistas da área dos esportes nas ciências 

sociais. Expressando suas insatisfações e desejos, todos posicionados em 

oposição à gradativa elitização desse esporte, em mais uma luta social que se 

manifesta através do futebol. 

 

5.2 - Torcedor, o verdadeiro dono da bola 

A linguagem não é uma representação neutra da realidade, é 

construtora do mundo social, é capaz de produzir, reproduzir e transformar. 

O mundo do futebol pode ser analisado a partir da linguagem de seu torcedor, 

é essencial escutar a voz daquele que é a razão maior do espetáculo. 

Neste último capitulo o espaço é reservado às expressões torcedoras, 

seus rituais, seus símbolos e suas linguagens. Toledo (2010), relaciona o ato 

de torcer com as estruturas identitárias, num processo que envolve os 

estímulos e as situações que vivenciamos, resultando nas performances 

corporais. Torcer seria o fruto das experiências coletivas que se experimenta. 

As bandeiras, os instrumentos percussivos, o papel picado e os 

cânticos, são elementos que produzem o espetáculo visual das arquibancadas, 

uma das formas dessas comunidades manifestarem suas vontades dentro 

daquele território em disputa que é o estádio de futebol. A corporalidade do 

torcedor exprime a sua postura perante o jogo, é evidente que sua participação 

se restringe aos limites do campo, porém, para entender as particularidades 

de uma partida de futebol os olhares não devem se restringir ao que acontece 

apenas dentro das quatro linhas:  

“Pensar a corporalidade do torcer ou, de outro modo, 
pensar o jogo pela leitura gestual e teatral que cada torcedor faz 
numa ou sobre uma partida é se colocar no âmago daquilo que 
define a beleza plástica do futebol, o conjunto quase ilimitado 
de suas técnicas corporais que produzem o enredo do jogo. ” 
(TOLEDO, 2010) 

  

A identidade torcedora é forjada a partir da tríade futebol-sociedade-

espaço, onde as experiências coletivas vividas na vida urbana potencializam 
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as noções de pertencimento, projetando as vontades individuais em um 

universo compartilhado de demandas coletivas. A produção de uma dinâmica 

processual das identidades é resultado de uma visão de mundo que 

compreenda: a importância da alteridade, a necessidade da inserção social e 

o respeito às diferenças. 

No futebol esses elementos estão presentes, como uma metáfora das 

relações sociais, esse esporte é capaz de reproduzir as maiores paixões e as 

maiores angustias. O futebol é uma expressão de nós mesmos. 
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6 – CONCLUSÕES 

Em “Antropologia do Obvio”, Roberto Damatta afirma que: “ (...) o 

futebol tem servido como um instrumento privilegiado de dramatização de 

muitos aspectos da sociedade brasileira. Primeiro porque ele é um formidável 

código de integração social. ” É essa a ideia central desse trabalho 

monográfico, tratar do esporte como ferramenta da sociedade. Chegando à 

conclusão de que ainda que se apropriem de seus símbolos, de suas linguagens, 

o futebol tem em si a capacidade de representar aqueles que não se consideram 

representados nas instituições centrais da sociedade.  

O futebol assume o caráter de jogo e esporte, de entretenimento e 

profissão, de luta social e instrumento do capital. São diversas as capacidades 

que se pode atribuir a esse esporte que se tornou uma importante expressão 

cultural brasileira. Quando exposta, a história do Brasil se mistura com a 

história do futebol, causa e consequência, esse instrumento que as camadas 

populares aprenderam a usar e amar é componente singular da constituição 

de uma identidade nacional brasileira.  

O esporte pode proporcionar o mesmo sentimento em todas as 

camadas sociais, ele não diferencia a cor, a religião, a orientação sexual. No 

Brasil, os problemas sociais são uma realidade e o futebol não passa ileso. 

Desde a chegada ao país, a segregação e a violência são adversários, até hoje 

a luta social é um fundamento do esporte.  

A produção de material cientifico, jornalístico e de pesquisa tem 

aumentado consideravelmente, tanto em quantidade quanto em qualidade, 

atualmente o futebol busca cada vez mais seu espaço dentro da academia. 

Cabendo então aos órgãos reguladores, as entidades normativas e o poder 

público, se prestarem ao serviço de utilizar toda a diversidade de conteúdo 

produzido em prol do esporte, aplicando o conhecimento de forma efetiva na 

formação de uma estrutura esportiva que condiga com a realidade brasileira.  

A realidade é que se testemunha a aplicação de um modelo 

internacional padronizado, que não se preocupa com as singularidades, com 

a inserção social ou com as particularidades culturais do país. Com a clara 

intenção de atender aos valores do capital, as novas diretrizes impostas no 

esporte buscam transformar uma massa torcedora atuante em grupos 

atomizados de espectadores. Sendo o torcedor o protagonista do futebol, é 
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evidente a necessidade de se alterar o quadro atual, romper as amarras do 

conformismo e buscar através dos mecanismos possíveis demonstrar toda a 

insatisfação que se produziu a partir da instituição desse futebol moderno, 

elitizado. 

Em um país com as dimensões continentais como as que o Brasil 

possui, um esporte ser capaz de se transformar em ferramenta de mobilização 

social de toda a nação, é um fato que impressiona. Em épocas como a Copa 

do Mundo da FIFA, o sentimento nacionalista que por muitas vezes não se 

pode encontrar na sociedade brasileira, é aflorado e inflamado com o decorrer 

dos jogos. Um sentimento de difícil explicação que coloca o futebol em 

condição de genuína expressão cultural brasileira.  

O futebol no Brasil ganhou suas cores a partir da sua popularização, 

as camadas menos favorecidas contribuíram para a produção de um futebol 

de magia e arte, forjando, juntamente com outros elementos da cultura 

popular brasileira, o jeito tipicamente brasileiro de ser.  
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