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Resumo 

 

O texto a seguir tem como objetivo, fazer um estudo sobre a figura de Castor de 

Andrade e suas relações interpessoais, balizando a discussão teórica em alguns 

conceitos de violência urbana e relações sociais geradoras desse fenômeno. Em um 

primeiro momento, o texto segue uma definição sobre violência urbana, seguindo a 

discussão teórica do sociólogo Luis Antonio Machado da Silva, que define diferenças 

claras entre a violência comum e o fenômeno urbano de violência, gerando conceitos 

afim de esclarecer e comparar um simples gesto de violência, com um movimento social 

regionalizado e específico. Num segundo momento o texto se apega diretamente ao jogo 

do bicho e suas particularidades, seus arranjos, seu surgimento e sua estruturação, para 

depois focar na figura do banqueiro Castor de Andrade, que surge como o grande líder 

que faz possível o avanço do jogo do bicho, para algo mais organizado e lucrativo. Ao 

final, o texto ilumina as dificuldades metodológicas encontradas para sua feitura, 

trazendo problemas e facilidades do processo de criação do mesmo. 

 

Palavras-Chave: Violência urbana; Jogo do bicho; Castor de Andrade. 

 

Abstract 

 

The following text aims to show the social panorama that generates urban violence and 

organized crime in Rio de Janeiro, focusing specifically on the emergence of the 

phenomenon of the game of animals (original “Jogo do Bicho”) and its greatest socio 

cultural icon, “bicheiro” and lawyer, Dr. Castor de Andrade. At first, the text follows a 

definition on urban violence, following the theoric disscussion of the sociologist Luis 

Antonio Machado da Silva, who establishes clear differences between the common 

violence and the urban phenomenon of violence, generating concepts in order to clarify 

and compare a simple gesture of violence, with a regionalized and specific social 

movement. In a second moment the text clings directly to the game of animals and its 

particularities, its arrangements, its emergence and its structuring, to later focus on the 

figure of Castor de Andrade, who appears as the great leader that makes possible the 

advance of the game of animals as something more organized and lucrative. In the end, 

the text illuminates the methodological difficulties met during the research, bringing 

problems and facilities of the process of its creation. 
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INTRODUÇÃO 

  

Um dos maiores questionamentos teóricos modernos sobre a violência, 

consiste em compreender porque em determinados aglomerados humanos há um índice 

elevado de violência, enquanto um território vizinho e semelhante não demonstra tais 

características. Dentro das grandes cidades, principalmente, o componente territorial, 

quando se fala de violência urbana, é de suma importância e é exaustivamente analisado 

pelos sociólogos brasileiros da área. 

A relevância da discussão sobre a violência urbana no contexto social em 

que vivemos é crucial para uma melhor gestão dos recursos do Estado, que vêm se 

mostrando ineficaz em combater o crescimento deste fenômeno no país. Uma produção 

de conhecimento sobre o tema, pode ajudar a sanar déficits institucionais em localidades 

que não logram estancar a evolução do fenômeno de criminalidade urbana, afim de 

trazer avanços sociais para setores das grandes cidades.  

Um dos grandes enfoques contemporâneos sobre a violência localizada nas 

áreas urbanas advém, de fato, de sua regionalização. Há um componente regional na 

violência que cria ou é criado por um componente de segregação espacial ou exclusão 

social de áreas urbanas inteiras nas chamadas periferias ou favelas das grandes cidades 

brasileiras. 

Outra grande discussão no meio acadêmico é sobre o papel do Estado nessas 

áreas e no que tange a violência e seu combate. Uma opinião muito veiculada trazia uma 

imagem de negligência da parte do Estado à essas áreas, uma ausência do poder público, 

dando brechas para poderes e forças paralelas e suas ações desenfreadas. Porém, uma 

visão contemporânea, demonstra na verdade uma ação demasiada do Estado nessas 

áreas urbanas, no que tange o uso da força e a exposição dos agentes de segurança 

pública e dos grupos locais à conflitos. Há que se estudar também o papel do Estado na 

proliferação da violência urbana e de seus agentes diretos ou indiretos. 

O foco deste trabalho será nas ações geradas pelos agentes organizadores da 

violência urbana e suas relações sociais e de poder, que em certos momentos são 

pautadas no uso da força de forma ilegítima ou ilegal e em outras, numa negociação 

com os agentes do poder público, agindo numa área "cinzenta", onde é difícil se 

classificar o que é visto como socialmente amoral ou ilegal. Este texto se localiza numa 

vertente analítica que visa compreender as mutações, relações sociais e a dimensão ética 
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das ações de um grupo contraventor, agente de violência urbano e localizado na cidade 

do Rio de Janeiro. 

A violência faz parte do comportamento humano desde que se tem registros, 

transformando-se em um fenômeno capaz de moldar novas relações sociais e modificar 

relações já estabelecidas. Entretanto, com o advento das metrópoles, a partir do século 

XIX, um tipo diferente e mais constante de ato de violência, começa a surgir nas 

cidades grandes, algo diferente do que era visto anteriormente e com traços bem 

definidos, se comparados à outras formas de expressão da violência. 

A primeira grande pergunta a ser respondida, refere-se à particularidade da 

violência urbana, o quê nela difere das outras e em quê elas se assemelham.  

A violência de modo geral, se estabelece como um conjunto inorgânico de 

ações individuais, atípicas e desconexas, que partem do individuo e não de um conjunto 

de ações que forma uma ordem social, ameaçando a integridade física ou patrimonial de 

terceiros. 

A violência urbana, porém, é um conjunto de práticas e comportamentos, 

que baseiam as relações sociais, dentro das cidades, pelo uso da força. As práticas que 

constituem a violência urbana, criam sim uma ordem social, cujo lar é a grande cidade. 

O sociólogo Luiz Antonio Machado da Silva, em seu trabalho 

"Sociabilidade Violenta: por uma interpretação da criminalidade contemporânea no 

Brasil urbano" (2004), define a violência urbana e a diferencia das demais expressões da 

violência de forma concreta e objetiva: 

a violência urbana representa um complexo de práticas hierarquicamente 

articuladas – ou seja, uma ordem social – e não apenas um conjunto 

inorgânico de comportamentos individuais, cujo sentido está fora deles, nos 

padrões de conduta que constituem a ordem social da qual tais 

comportamentos se desviam (p.62). 

 

A violência urbana, então, é uma denominação do senso comum, criado nas 

grandes cidades, para definir uma prática social, um padrão de comportamento fundado 

em relações sociais baseadas pelo uso da força. 

Assim como existe um padrão de comportamento esperado para os agentes 

do Estado, inibidores das práticas violentas, há uma categoria de comportamento 

prático-normativa no agir violento dos atores sociais envolvidos na conduta violenta, 

sejam eles as vitimas, os agentes violentos ou os agentes públicos. 

Há também uma produção simbólica, que é criada das relações sociais 

baseadas na força e nas ações de comportamento violento. Ainda segundo Luiz Antônio 
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machado da Silva (2004), essa produção simbólica específica, define a violência urbana 

como uma criação coletiva de fato: 

A alternativa que proponho implica considerar a relação entre a produção 

simbólica e certas práticas sociais – isto que pressuponho uma expressão 

particular, tópica, específica, do individualismo contemporâneo – em sua 

concretude e singularidade mais imediata [...] Isto permite tomar a violência 

urbana como uma representação coletiva, categoria de senso comum 

constitutiva de uma “forma de vida”. Neste sentido, ela não pode ser 

corrigida nem falsificada – mas pode ser objeto de crítica racional. Trata-se, 

portanto, de uma construção simbólica que destaca e recorta aspectos das 

relações sociais que os agentes consideram relevantes, em função dos quais 

constroem o sentido e orientam suas ações (p. 58). 

 

O próprio crime organizado é decorrente dessa socialização e desses 

padrões comportamentais. A estrutura criminosa organizada tem papéis definidos para 

cada agente e expectativas geradas sobre cada comportamento. Essa forma de interação 

social e esse nível organizacional são os pontos que diferenciam a violência comum e 

isolada, do fenômeno denominado de violência urbana. 

Baseando o pensamento do surgimento do Estado como advindo de um 

contrato social Hobbesiano, no qual o indivíduo sede parte de sua liberdade em troca de 

proteção Estatal, no qual esse mesmo indivíduo abdica do uso da força para que essa 

arma seja usada apenas pelo Estado, a violência urbana cria um movimento que vai de 

encontro direto com essa atribuição.  

Na prática, o Estado não exerce monopólio completo e irrestrito do uso da 

força, apesar de detê-lo de forma legítima, não o faz por completo na prática. Porém, o 

uso da força nas relações sociais entre indivíduos no dia-a-dia das grandes cidades, cria 

um movimento de mesma intensidade, mas de vetores diferentes no Estado. O aparato 

de repressão Estatal tende a aumentar na tentativa de abafar o crescimento do fenômeno 

da violência urbana. 

O uso da força fora dos "olhos" do aparato Estatal, afeta o poder do Estado, 

mas não o substitui por completo, assim como afirma o sociólogo Luiz Antonio 

Machado da Silva (2004): 

a violência urbana está no centro de uma formação discursiva que expressa 

uma forma de vida constituída pelo uso da força como princípio organizador 

das relações sociais. Ou seja, a representação da violência urbana capta, 

simbolicamente, um âmbito da vida cotidiana em que ocorre a 

universalização da força como fundamento de um complexo orgânico de 

práticas que suspende – sem, entretanto, cancelá-la ou substituí-la 

integralmente – a tendência à monopolização da violência pelo Estado, 

generalizando e “desconcentrando” seu uso legitimado (p. 59). 

 

Não há como, porém, desassociar a normativa legítima Estatal institucional-

legal das relações de violência, já que a segunda apenas existe por contrapor a outra. 
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Apesar de enfraquecer as regras do Estado, só se pode romper com a narrativa legítima 

se ela existe e convivendo com ela. 

Ainda segundo Luiz Antonio Machado da Silva (2004): 

Mas não parece despropositado agregar que a violência urbana, como 

referência para a formação das ações, está longe de cancelar ou substituir 

orientações subjetivas relacionadas à ordem estatal. Até porque é a partir 

destas que a representação da violência urbana se constrói, pois a experiência 

que a fundamenta é a ameaça à segurança, e a avaliação desta se reporta a 

uma ordem institucional-legal ideal tomada como parâmetro (p. 73). 

 

A banalização dos eventos de violência nas grandes cidades e uma  espécie 

de organicidade do uso da violência ilegítima nas relações sociais diárias, não significa 

porém que tais atitudes estejam começando um processo de simbiose com os 

comportamentos normativos e alterando completamente o status quo social. Essa 

banalização tem haver com as características básicas do cidadão urbano, mais 

precisamente sua atitude blasé perante as mudanças e os estímulos externos abundantes 

dos grandes centros urbanos. 

As ações coletivas de violência nas relações sociais, porém causam alguns 

efeitos no próprio aparato Estatal, transformando sua relação para com os cidadãos de 

modo geral e esvaziando o sentimento de crença nas suas capacidades. 

Esses efeitos colaterais são: o enfraquecimento da capacidade de controle e 

coerção social que o Estado, em tese, deveria ter; uma crise de legitimidade das ações 

do mesmo, inclusive no que tange o uso da força; um endividamento do Estado, devido 

à alocação de boa parte dos seus recursos em aparatos coercitivos falhos e um 

crescimento do descontentamento e do sentimento de descrédito do cidadão médio para 

com as instituições Estatais, que são os braços tangíveis dessa organização político-

social complexa. 

Antes do fortalecimento do tráfico de drogas nas comunidades do Rio de 

Janeiro, o grande crime organizado na cidade circulava mediante o jogo ilegal. Os 

apontadores do jogo do bicho ficavam pelas esquinas, sem sofrer muita repressão ou 

serem incomodados pelo poder público, apesar da nítida ilegalidade da atividade. 

O próprio conceito sobre crime organizado e suas definições, deve ser bem 

trabalhado e explicado, afim de diferenciar esse fenômeno da violência comum, da 

violência urbana e das gangues e grupos criminosos de modo geral 

O crime organizado tem como característica uma certa centralização nas 

decisões, uma cadeia de comando, onde há uma divisão do trabalho e as posições 
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sociais estão bem definidas, montando um quadro social quase profissional para a ação 

criminosa. 

Porém a organização piramidal e as ações coordenadas por um grupo social 

elitizado dentro da estrutura da organização são apenas características do crime 

organizados e elas por si só não definem uma ação criminosa como dentro da estrutura 

social criminosa citada anteriormente. 

O sociólogo Michel Misse (2007), define crime organizado como uma 

célula criminosa, capaz de cooptar agentes públicos para suas atividades: 

Finalmente, há os que reservam a designação de “Crime Organizado” 

principalmente para o tipo de organização criminosa que é capaz de cooptar 

agentes do Estado e, desse modo, tornar-se quase invulnerável à ação 

repressiva da lei... constituída por relações de força e poder ou extraída 

simplesmente da autoridade pública, como uma fração privatizada e 

mercantilizada da soberania do Estado (p. 140). 

 

E quando se fala em captação de agentes públicos para se tornar 

virtualmente inalcançável, não há melhor exemplo no Brasil do que a rede 

contraventora do "Jogo do Bicho". Os grandes chefões dessa máfia esticavam sua 

influência nos mais diversos ramos da sub-investidura hierárquica do Estado.  

A facilidade na qual se conseguia captar agentes públicos de todos os 

escalões era notória em principalmente dois "banqueiros do bicho", o doutor Castor de 

Andrade, cartola do futebol carioca e mecenas da Mocidade Independente de Padre 

Miguel no Carnaval Carioca, e Capitão Guimarães, homem truculento, que havia 

servido ao exercito e por isso gozava da simpatia dos oficiais das forças armadas. 
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1 O JOGO DO BICHO 

  

A estrutura organizacional do jogo do bicho era complexa e a briga por 

territórios de influência era constante. Segundo Michel Misse, o jogo do bicho é uma 

forma de mercado ilegal, no qual as ações estão pautadas na "prestação" de um serviço, 

que seria o de apostas, e troca de dinheiro. A zona de influência era protegida pelo uso 

da força e conquistada da mesma forma. 

As relações sociais que se fundavam nesses termos, eram embasadas no uso 

da força, que teoricamente deveria ser uma exclusividade do Estado, e praticadas, 

muitas vezes, por agentes Estatais trabalhando para contraventores em suas redes 

clandestinas.  

Existem funções sociais e uma divisão do trabalho contraventor dentro da 

estrutura hierárquica do bicho. O sociólogo Michel Misse define essa rede de estrutura 

da seguinte forma: 

A estrutura do “jogo do bicho” era (e ainda é) constituída por uma miríade de 

pontos de venda (“pontos do jogo do bicho”) que se confundem com a 

“presença” de um “apontador”. O apostador procura o apontador para fazer 

seu jogo. Esses ficam em lojas ou em vias públicas, como camelôs, ou 

semiclandestinos quando a repressão é maior. Nesse caso, pagam a 

adolescentes alguns trocados para ficarem de “olheiros” e avisarem da 

chegada da polícia. O apontador recebe comissão sobre os jogos que ele 

aponta e sobre os prêmios sorteados em seu ponto, mas pode também ser 

assalariado. Um gerente administra vários pontos e apontadores, pode pagar 

salários a esses e ficar com as comissões, como pode também ser ele próprio 

assalariado de um “banqueiro”. Pode manter ou ter a seu encargo contadores, 

advogados e um ou mais pistoleiros, para a proteção dos pontos em caso de 

tentativa de invasão por outros gerentes ou banqueiros. 

O banqueiro é aquele que controla um “território”, onde atuam “seus” 

gerentes, pistoleiros e apontadores. Ele é quem paga o prêmio e recebe o 

dinheiro das apostas. Ele pode “ descarregar” parte das apostas de sua área 

em outro banqueiro do mesmo nível ou no banqueiro mais rico e poderoso, o 

“dono” de toda uma área ou município. Com o nome de “Paratodos” (nome 

que se deu à loteria do Rio a partir do entendimento que levou à constituição 

da “cúpula”), essa rede de banqueiros se estendeu praticamente a todo o país, 

sem que cada um dos “donos” perdesse sua autonomia (2007. p. 142). 

 

Com toda essa estruturação, não se pode negar o caráter de crime 

organizado do jogo do bicho. Sua centralização em líderes contraventores, com grande 

influência e capacidade de cooptar agentes públicos para suas ações contraventoras é 

inegável e a criação de uma estrutura de relações sociais e de poder baseada no uso da 

força é vista em mais de um exemplo no modus operandi dos chefões do jogo do bicho. 

Os banqueiros do bicho que prosperaram, não só agiam ilegalmente, como 

também mantinham negócios legais como uma forma de "lavar" o dinheiro do bicho e 
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de diversificar seus investimentos financeiros em algo menos arriscado. Castor de 

Andrade, por exemplo, chegou a criar uma fábrica de processo de pescado no sul da 

Bahia e uma indústria metalúrgica, na cidade de Nova Iguaçu, no Estado do Rio de 

Janeiro. Segundo Michel Misse (2007): 

Todos os banqueiros de jogo do bicho e alguns gerentes que enriqueceram 

mantiveram e mantêm empreendimentos econômicos legais, ao lado de sua 

atividade ilícita principal. Castor de Andrade, por exemplo, entre outros 

empreendimentos, chegou a instalar fábrica de processamento de pescados no 

sul da Bahia, no início dos anos 1970 (p. 144). 

 

A Metalúrgica Castor Indústria e Comércio Ltda, tinha como sócios, o 

banqueiro do bicho Castor de Andrade, Osório Pais Lopes da Costa e Antônio Osório 

Lopes da Costa. A empresa era a grande fornecedora de materiais metálicos para a 

Diretoria de Material de Intendência (DMI) do Exército brasileiro e seu principal sócio, 

Osório Pais Lopes da Costa, era ninguém menos que o sogro de Johnny Figueiredo, 

filho mais velho do então presidente militar, General João Figueiredo. 

O fato de atores contraventores, como Castor de Andrade, cometerem atos 

ilícitos e lícitos, não os torna um quadro pintado em preto e branco, mas uma grande 

variação de tons de cinza. Nem todos os atos eram totalmente ilícitos e nem todos eram 

totalmente lícitos. Dentro da realidade urbana, as ações sociais são complexas e 

derivadas de muitos outros atos sociais, criando assim um encadeamento de ações que 

geram o produto final.  

O que distingue, em geral, uma atividade econômica “formal” de outra 

“informal” é a sua maior ou menor subordinação à regulamentação estatal. 

Não se considere, no entanto, que essas atividades são inteiramente 

separadas, constituindo “setores” bem demarcados. Diferentes formas de 

“flexibilização” informais participam da constituição de empresas 

econômicas “formais”, e a informalidade ilegal de certas atividades 

econômicas pode dirigir-se, ao mesmo tempo, para “fachadas” formais ou 

mesmo mobilizar recursos em empresas legais. Múltiplas e complexas redes 

sociais se desenvolvem a partir dessas diferentes estratégias aquisitivas, 

legais e ilegais, relacionando “mundos” que o imaginário moral prefere 

considerar como inteiramente separados entre si (MISSE, 2007, p. 144). 

 

O jogo do bicho tem como uma das principais características, sua 

regionalidade. As bancas de bicho e zonas de influências eram bem demarcadas e 

exploradas por seus "senhores", assim como senhores feudais, donos de seus castelos na 

idade média, exploravam a terra e criavam suas regras.  

Alguns pontos da cidade se tornaram mais suscetíveis ao avanço dos 

bicheiros, por estarem mais distantes do centro urbano. Áreas menos urbanizadas e 

subúrbios ficaram a mercê dos banqueiros do Bicho, por terem uma menor fiscalização 

Estatal ou por terem um menor acesso aos serviços públicos e privados de modo geral. 
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A falta de atividade econômica que gerasse emprego e oportunidade para as 

camadas menos abastadas da população também ajudou na expansão da atividade ilícita 

nas regiões onde o Bicho era explorado. Empregando agentes locais e criando laços e 

vínculos regionais, os bicheiros aumentavam sua influência nas áreas de controle. Ainda 

segundo Misse: 

Quando algum contorno espacial-comunitário se desenha, quando uma 

“territorialização” pode ser identificada, a questão parece ganhar uma 

dimensão política completamente diferente daquela que se encontra na 

criminalidade pulverizada, seja ela convencional ou não. Se, por um lado, 

essa territorialização reforça estereótipos e estigmatiza importantes 

segmentos sociais do espaço urbano, por outro, passa a constituir 

efetivamente novas redes de sociabilidade, que emergem das relações de 

poder que demarcam esses territórios (Misse, 2007, p.144). 

 

Um dos diferenciais do jogo do bicho foi a sua capacidade de fazer trocas 

simbólicas e materiais entre seus agentes, clientes e apoiadores. Além da troca material 

clara envolvida em um jogo de apostas, o dinheiro, há também uma troca invisível, que 

possibilitou a estruturação das relações de poder nos territórios dos bicheiros. O poder 

público por exemplo, pôde usufruir de uma mercadoria abundante dentro das regiões de 

influência dos bicheiros, o voto.  

A relação entre os bicheiros e o poder público, de modo geral, funcionava 

como uma troca de mercadorias, ora o dinheiro que era trocado por influência na sub-

investidura hierárquica do aparato público, ora a moeda era voto nas eleições. 

Uma relação de alianças pouco duradouras e muita tensão bélica entre os 

chefões do jogo do bicho, marcou a história da atividade ilícita, até o surgimento de 

uma grande liderança inconteste para os demais bicheiros. Essa liderança se 

materializava em uma pessoa, o senhor doutor de Direto Castor de Andrade, que 

comandava os jogos nas regiões de Bangu e Padre Miguel, e que com a sua educação 

tradicional elevada e sua capacidade argumentativa, conseguiu tecer uma aliança sólida 

e estável entre os grandes banqueiros do bicho, criando o grupo que seria chamado, no 

inicio dos anos oitenta, de "cúpula do jogo do bicho" e que mais tarde teria se 

organizado oficialmente e legalmente na instituição que hoje conhecemos como LIESA, 

a Liga das Escolas de Samba do Rio de Janeiro.  

Essa mesma estrutura local se reproduz em vários “territórios” e a maior ou 

menor tensão entre banqueiros (alianças precárias de um lado, conflito aberto 

de outro) marcou grande parte da história do jogo do bicho neste século no 

Rio de Janeiro, até que se alcançasse, sob a liderança inconteste de Castor de 

Andrade, filho de banqueiro dos anos 1940-1950 e seu herdeiro no controle 

do bicho nos bairros de Bangu e Padre Miguel, uma aliança estável entre 

todos os principais banqueiros da cidade no início dos anos 1980, chamada 

de “cúpula do jogo do bicho”. A cúpula organizou-se legalmente com a 



16 
 

criação da Liga das Escolas de Samba, que passou a dirigir o grande desfile 

das escolas no carnaval carioca desde então, com a premiação oficial 

transmitida pelas redes de televisão para todo o país (MISSE, 2007, p. 143). 
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2 CASTOR DE ANDRADE 

 

Castor Gonçalves de Andrade e Silva, nascido no ano de 1926, em meados 

dos anos vinte, a famosa Belle Epóque carioca, viria a ser o grande chefe contraventor 

do seu tempo, acumulando riqueza e poder, oriundos das mais diversas formas 

contraventoras possíveis, de exploração de jogos de azar à subornos.  

A cidade do Rio de Janeiro dos anos vinte exalava pela Zona Sul e Centro 

um charme ao estilo parisiense, com suas praças belíssimamente arquitetadas e 

iluminadas à luz de lampião. A Cinelândia estrelava os maiores sucessos 

"Hollywoodianos", o Café Lamas já gozava de um ar tradicional, fundado em 1874 e 

sediado na rua Marquez de Abrantes, no bairro do Flamengo. 

Os famosos malandros da Lapa e imediações eram os maiores 

contraventores desse momento, aplicando pequenos golpes, assaltos e explorando 

pontos de jogatina e prostituição.  

Imerso nesse clima nascia Castor, herdeiro mais velho de Seu Zizinho e 

Dona Carmen. O pai era maquinista, homem trabalhador, sério e benquisto no bairro de 

Bangu. O jogo do bicho entra na família partindo de sua avó materna, Eurídice, que 

tinha o bico de "apontadora" para complementar a renda da casa, e ao se casar com sua 

filha, Seu Zizinho assumiu os pontos e aumentou a influência no local. O próprio Castor 

em uma entrevista para o programa Jô Soares Onze e Meia evidenciaria a "Genesis" do 

jogo na sua família: "Eu tinha uma avó, Eurídice, viúva, que escrevia jogo do bicho 

numa casinha de sapê, na Rua do Fonseca, em Bangu." (ANDRADE, 1991). 

A vida acadêmica de Castor se iniciou no colégio católico São Bento, que só 

aceita meninos e tem uma disciplina rígida e ensino de excelência, e dali para o Colégio 

Pedro Segundo.  

Seus professores da época o consideravam um aluno brilhante, embora 

relapso e faltoso. Por vezes, sendo flagrado matando aula para mergulhar na praia do 

Flamengo, nas águas da bela Bahia de Guanabara, que até então dava nome ao Estado.  

Nesta época, Castor já desfilava por Bangu como o grande herdeiro do Seu 

Zizinho, então presidente do Bangu Atlético Clube. As bancas de bicho passam de pai 

para filho devido ao desinteresse de Seu Zizinho com o jogo como dito pelo próprio 

Castor: 

Primeiro controlei o jogo, depois fui fazer faculdade. Meu pai nunca teve 

gosto pelo jogo [...]. A mania dele era gado. [...] Foi cuidar dos bois e 

abandonou as bancas de Bangu. Minha mãe me chamou, porque eu era o 
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filho mais velho, e mandou eu tomar conta, antes que a família perdesse o 

controle. Eu estava com vinte e poucos anos e não entendia nada de jogo 

(ANDRADE,1991). 

 

Castor ainda se formaria, pela Faculdade Nacional de Direito em 1962, mas 

nunca exerceria a profissão, focando suas atenções no controle do Jogo do Bicho, do 

Carnaval e do Futebol Carioca.  

Devido a formação intelectual vasta, Castor foi uma figura excêntrica que 

transitava por todas as camadas da sociedade. Ora conversando com capangas 

truculentos cooptados das agencias mais nefastas da ditadura militar brasileira, ora 

almoçando com João Havelange no Palácio do Itamaraty para organizar sua chefia na 

delegação da extinta CBD ( Confederação Brasileira de Desporto) para a taça Rio 

Branco no Uruguai, em 1967. 
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3 CASTOR É BANGU E É O BANGU! 

 

Imagem 1 

 

  

  

 

 

 

 

 

 

O Bangu tem também a sua história a sua glória, 
enchendo seus fãs de alegria. 

De lá, pra cá, surgiu Domingos da Guia. 

      

Em Bangu se o clube vence há na certa um feriado.  

Comércio fechado, a torcida reunida até parece a do Fla-Flu, 

Bangu...Bangu...Bangu. 

      

O Bangu tem também como divisa na camisa, 

O vermelho sangue a brilhar, 

E faz cartaz, estouram foguetes no ar. 

 

Trecho do Hino do Bangu Atlético Clube  

  

Seu Zizinho iniciou o filho no futebol e na paixão pelo Bangu. Euzébio 

Gonçalves de Andrade e Silva, o Seu Zizinho, foi presidente do Bangu de 1963 à 1969, 

e seu filho, Castor, foi dirigente ativo nessa época e depois, colhendo títulos e frutos 

para o clube. 

O Bangu de Castor exercia protagonismo no cenário do futebol brasileiro. 

Seu Zizinho repatriou seu homônimo e maior jogador da história do Bangu, o Zizinho, 

como jogador e técnico. Em 1965, o já então técnico Mestre Ziza, como ficaria mais 

conhecido, consegue levar o Bangu para um vice-campeonato carioca de futebol.  

Um dos grandes ídolos de Castor, Mestre Ziza foi atacante da seleção 

brasileira responsável pelo famoso "Maracanazzo", uma derrota para o Uruguai na 

primeira Copa sediada em terras tupiniquins.  
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Mestre Ziza não era só ídolo máximo do Bangu, como era também do 

próprio Rei Pelé. Certa vez, Edson Arantes do Nascimento proferiu as seguintes 

palavras sobre ele: 

Quando eu era garoto, procurava imitar dois jogadores: o Dondinho, meu pai, 

e o Zizinho. Quando comecei a minha carreira no Santos, o Zizinho estava 

encerrando a dele no São Paulo. E encerrando em grande estilo. Ele foi 

campeão e considerado o melhor jogador do Campeonato Paulista de 1957. 

Zizinho era um jogador completo. Atuava na meia, no ataque, marcava bem, 

era um ótimo cabeceador, driblava como poucos, sabia armar. Além de tudo, 

não tinha medo de cara feia. Jogava duro quando 

preciso (NASCIMENTO,1991). 

 

Certa vez, o jornalista e escritor, Nelson Rodrigues (1944) disse que 

"Bastava os alto-falantes do Maracanã anunciarem o nome de Zizinho para saber quem 

seria o vencedor da partida". O cronista Armando Nogueira (1950) citou que "lia a 

poesia Zizinho, todo domingo, no Maracanã".  O jornal italiano Gazzeta dello Sport 

(1950) anunciava em sua capa como primeira matéria, "Seu futebol faz recordar o 

Mestre Leonardo da Vinci pintando alguma obra rara".  

Castor exerceu papel ativo no vice-campeonato carioca do Bangu em 1965 e 

principalmente na grande conquista do campeonato carioca de 1966. No dia vinte e seis 

de novembro de 1966, jogavam Bangu e América, num derby decisivo e super pegado, 

daqueles de se fazer inveja a um "Brasil x Argentina". Castor como sempre 

acompanhava o jogo a beira do gramado. 

Imagem 2 

 

Tudo corria bem, quando então, aos vinte e sete minutos do segundo tempo, 

o juiz Idovan Silva marcou um pênalti duvidoso a favor do América, cometido pelo 

lateral Cabrita em Edu Coimbra, irmão mais velho de Zico, o Galinho de Quintino. 

Castor não titubeou e invadiu o campo, tirou um revólver da cintura e partiu para cima 

do árbitro.  
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A confusão só deu fim quando o Major Hélio Vieira, chefe da segurança do 

estádio, retirou Castor do bolo, porém não da beira do campo, onde o mesmo 

permaneceu assistindo a partida ao lado do técnico banguense, Alfredo Gonzalez. 

O pênalti é convertido e o América chegava ao empate em 2x2 com o time 

do bicheiro. A súmula do jogo, publicada pelo jornal O Globo, conta como a confusão 

terminou: 

Mas aos quarenta e dois minutos do segundo tempo, possivelmente na 

marcação mais infeliz de toda a sua carreira de bom juiz que foi nos certames 

juvenis, Idovan marcou um pênalti de Luciano em Paulo Borges, em um 

lance limpo, em que o zagueiro americano não teve a menor má intenção 

(Jupiara, Aloy; Chico Otavio , Os porões da Contravenção, 2016, ) 

 

Pênalti foi convertido com categoria por Cabralzinho, não dando a menor 

chance para o goleiro americano, Ari. O jogo terminaria 3x2, com vitória do Bangu. 

Nesse mesmo campeonato, o clube de Castor goleou o Flamengo na final por 3x0 e se 

sagrou campeão. Um coro de comemoração foi puxado pelo bicheiro que assim dizia, 

"Um, dois, três. Se não correr, leva de seis", em alusão à goleada de 6x0 do Bangu em 

cima do mesmo Flamengo na estréia do Mestre Ziza, em 19501. 

 

Imagem 3 

 

 

Um ano mais tarde, em dezembro de 1967, Castor invadiu armado um 

estúdio de TV, no meio da transmissão de uma mesa-redonda. O motivo seria devido à 

insinuações de João Saldanha sobre um possível suborno, efetuado por Castor, ao 

goleiro Manga, do Botafogo, para que o mesmo "entregasse" o jogo. 

Dias depois do fato ocorrido, ao encontrar o goleiro Manga comemorando 

uma vitória do Botafogo, no restaurante Mourisco, João Saldanha partiu para cima do 

arqueiro alvi-negro para cobrar explicações sobre o possível suborno. Ao perceber que o 

jornalista estava armado, Manga simplesmente fugiu e se escondeu. Castor, ao saber do 

                                                           
1 Narração da Rádio Nacional, com os gols da vitória do Bangu em cima do Flamengo, na final do 

Carioca de 1966 disponível em: < http://www.bangu.net/multimidia/audio/19661218.htm> Último acesso 

em: 09/01/2017 

http://www.bangu.net/multimidia/audio/19661218.htm
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fato, proferiu uma entrevista na qual afirmava: "Depois dizem que eu sou o marginal do 

futebol" ( Jupiara, Aloy; Chico Otavio, Os porões da contravenção, 2016).2 

Em outro jogo importante para o Bangu, Castor mais uma vez foi a grande 

estrela. O campeonato era a Taça de ouro de 1985, o Bangu havia pegado o 

Internacional de Porto Alegre na semi-final e operou uma milagrosa classificação, após 

empatar em um a um em casa e ter buscado a vitória em Porto Alegre por dois a um. 

Era o dia vinte e quatro de julho de 1985, o milagre sobre o Internacional 

havia ocorrido à três dias e claramente era creditado ao milagreiro banguense, seu 

Castor de Andrade. Devido a uma série de questões, o bicheiro andava com vinte e três 

guarda-costas para lhe resguardar e nesse dia havia contado com seu amigo pessoal, o 

delegado de Polícia Federal, Irandir Paiva. 

Castor adentrou o Estádio Olímpico de Porto Alegre no carro do delegado 

Paiva, que era precedido por uma viatura da Polícia Militar com sirene ligada, que abria 

espaço para Castor pelos arredores do estádio. 

Ao chegar ao local do jogo, Castor desceu o túnel dos vestiários e apareceu 

no gramado, afim de sentir a atmosfera da torcida do seu rival, o Brasil de Pelotas, e a 

recepção foi péssima. "Assassino!" "Mafioso!", gritavam os torcedores do local, 

enquanto o bicheiro permanecia impassível, nem um músculo movia de sua face.  

"Tudo bem, é sempre assim. Você vai passando e as vaias se transformam em aplausos" 

((Jupiara, Aloy; Chico Otavio , Os porões da Contravenção, 2016, ), disse o bicheiro para seu 

colega policial federal. Após a "calorosa" recepção, Castor voltou ao vestiário animado, 

se dirigiu aos jogadores e iniciou seu ritual. Sempre antes e depois dos jogos, desde que 

voltara ao comando do clube, Castor expulsava todas as pessoas do vestiário, afora, 

claro, os jogadores e iniciava uma prece em torno de uma imagem Nossa Senhora 

Aparecida, doada pelo seu pai ao clube. 

Após a reza, o Bangu entra em campo e, após uma exibição mágica de seu 

arqueiro Gilmar, garantia a vantagem no jogo de "ida", marcando um gol fora de casa e 

não sendo vazado uma vez sequer. Um a zero Bangu e as vaias viraram aplausos. 

O jogo de "volta" foi mais eletrizante. Um típico domingo de futebol na 

Cidade Maravilhosa. A arquibancada e a geral pintadas com o alvirrubro característico 

de Bangu e salpicada com o verde e branco da Mocidade. O estádio era a imagem das 

duas paixões de Castor.  

                                                           
2 Vídeo com os melhores momentos do jogo entre Botafogo e Bangu, disponível 

em:<http://www.bangu.net/multimidia/video/19671217.htm> Último acesso em: 09/01/2017 

http://www.bangu.net/multimidia/video/19671217.htm
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O bicheiro havia sido chamado para depor na terça-feira que viria,  na 

vigésima oitava Vara Criminal do Rio de Janeiro, junto a mais treze pessoas ligadas a 

ele, pelo funcionamento de um cassino clandestino no Clube Umuarama, na Gávea. 

Castor, porém não poderia estar mais relaxado e menos preocupado com isso. Circulava 

com a maior tranqüilidade e calma do mundo, dispensando seus vinte e três guarda-

costas de praxe para caminhar apenas na companhia dos delegados Paiva e Lacerda. 

Ambos gaúchos acompanharam Castor no primeiro jogo em Porto Alegre e deram sorte, 

na opinião do cartola. 

Massacre banguense para cima do Brasil de Pelotas, um fácil três a um, embalado pela 

torcida no Maracanã e pelo patrono ilustre. Após o jogo, Castor entra para fazer a reza 

com seus jogadores e chega animado no vestiário, sua primeira reação é um alto e claro 

grito: "Estamos na Libertadores, porra!" (Jupiara, Aloy; Chico Otavio , Os porões da 

Contravenção, 2016, ) 
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4 CASTOR DE ANDRADE, O MELHOR AMIGO DE BANGU 

 

Apesar dos problemas com a Justiça e com membros da imprensa, Castor 

era adorado em Bangu. Desfilava pelas ruas do bairro como um verdadeiro ídolo, um 

ícone da cultura carioca, representando seu bairro.  

Havia por Castor certo fascínio, que era captado pelos que viviam sob seu 

"guarda-chuva" de influência. Uma definição mais sociológica desta reação que 

provocou, é a de uma dominação carismática, bem ao estilo Weberiano. 

Dominação carismática é o mais antigo dos modos de dominação, pois é 

encontrado desde os grupamentos sociais humanos mais básicos, onde o líder exerce sua 

dominação mediante virtude carismática, atraindo devoção afetiva para com as outras 

pessoas do grupo. 

Dominação carismática em virtude da devoção afetiva à pessoa do senhor e a 

seus dotes sobrenaturais (carisma) e, particularmente: a faculdades mágicas 

revelações ou heroísmo, poder intelectual ou de oratória. O sempre novo, o 

extracotidiano, o inaudito e o arrebatamento emotivo que provocam 

constituem a fonte da devoção pessoal. Seus tipos mais puros são a 

dominação do profeta, do herói guerreiro e do grande demagogo. A 

associação dominante é de caráter comunitário, na comunidade ou séquito 

(WEBER, 2001, p.134-135). 

 

Logo que assumiu os negócios do pai, Castor multiplicou os lucros e a 

influência da família para além de qualquer perspectiva. Com a entrada de cada vez 

mais dinheiro, ele se tornou uma espécie de mecenas do século vinte, financiando times 

milionários para o Bangu e investindo em sua outra grande paixão, o Carnaval.  

Nota-se a importância e a visão quase que empreendedora de Castor na 

revolução do jogo do bicho. Seu protagonismo na criação de um processo muito mais 

rentável é evidente, ajudado por seu carisma e sua capacidade de exercer influência em 

diversos níveis do Estado e da Sociedade brasileira. 

Devido à popularidade de seus "hobbies", Castor ganhou uma publicidade 

tremenda, deixando sua marca no bairro, no clube e na escola de coração, a Mocidade. 

Apesar das histórias que mostram um temperamento explosivo, sua educação 

privilegiada e sua fala mansa, lhe proporcionaram amizades em todos os escalões da 

sociedade carioca. 

Castor não só tinha amigos na zona oeste e mais pobre do Rio, como 

também homens importantes e de fama mundial. João Havelange, então presidente da 

FIFA (Football Internationa Federation Association) certa vez lhe teceu uma carta para 



25 
 

que fosse usada de salvo conduto em caso de ataques à sua personalidade, já que o 

bicheiro colecionava inimigos com a mesma facilidade que amigos.  

 

Imagem 4 

 

    

Na carta, mostrada acima, Havelange diz autorizar Castor a utilizar a carta 

da forma que lhe convir, e ainda acusa os que atacam o bicheiro de ignorarem os traços 

positivos da sua personalidade. 



26 
 

As relações sociais pessoais trazem um ar de legitimidade às ações tomadas 

pelo contraventor. Seus bons relacionamentos com autoridades civis e militares, tornam 

sua figura inatingível, demonstrando, nitidamente, o protagonismo das relações pessoais 

em detrimento dos ordenamentos burocrático-legais. 

Dentro do Bangu Atlético Clube, Castor era visto como um mecenas, um 

criador de grandes idéias e equipes. Em 1981 o clube jogaria a divisão mais importante 

do país e alguns críticos diriam que seria uma tragédia por faltar "peso" à camisa 

banguense, em resposta aos críticos Castor colocou um adereço novo na camisa do 

clube. Ao lado esquerdo, junto ao coração, estaria eternizado o escudo do clube, 

desenhado por José Villas Boas em 1904, então ao lado direito foi também alocado um 

símbolo que dali não mais sairia.  

Simplesmente o mascote do time seria agora exposto no uniforme, um 

castor preto, que seria alusão ao próprio bicheiro. Mais do que nunca - parodiando o 

Salmo 23, Versículo I, da Bíblia Sagrada - em Bangu "O Senhor é o meu "Castor" e 

nada nos faltará..." 

 

Imagem 5 

 

 

As homenagens direcionadas a Castor e ao seu pai estão por todos os 

lugares do Estádio de Moça Bonita, pertencente ao Bangu. Em 1969, uma placa em 

mármore branco foi colocada em lugar de destaque do estádio com os seguintes dizeres: 

"Ao Presidente Euzébio Gonçalves de Andrade e Silva e ao Vice-Presidente Dr. Castor 

de Andrade. Homenagem do Conselho Deliberativo do Bangu A.C. 14/03/1969".  

As "declarações de amor" ao bicheiro não paravam por aí, até os dias de 

hoje, por onde se caminhe em Bangu, se vê a marca de Castor de Andrade, seja no 

Clube que tanto amou, seja no bairro no qual viveu por anos. 
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Imagem 6 
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5 CASTOR E A DITADURA 

 

Muito diferente da relação que nutria com o Bangu Atlético Clube e com os 

banguenses e seu bairro, a ligação entre Castor de Andrade e a ditadura militar e seu 

aparato repressor era algo de amor e ódio, ora sendo considerado um pária, ora um 

parceiro.O autor americano Howard Becker afirma em seu livro "The Outsiders" (2009, 

p.21) que "uma sociedade tem muitos grupos, cada qual com seu próprio conjunto de 

regras, e as pessoas pertencem a muitos grupos ao mesmo tempo. Uma pessoa pode 

infringir as regras de um grupo pelo próprio fato de ater-se às regras de outro". 

Uma boa parte da mão de obra empregada no jogo do bicho, por Castor de 

Andrade, provinha de militares e agentes de segurança pública desonestos. Os famosos 

capangas e pistoleiros, utilizados por Castor para manutenir sua zona de influência 

eram, em sua maioria, policiais civis e militares.  

Esse tipo de ação, típica do crime organizado, de cooptar agentes Estatais, 

para agir usando a força, que seria uma exclusividade do Estado, protegia os domínios e 

ajudava a expandir a zona de influência de Castor, tanto nos grupos sociais, aos quais 

seu domínio era exercido pelo jogo, quando nos seus contatos com grupos da alta 

sociedade. 

A contravenção do "bicho" não gerava atrito ideológico com o governo 

vigente, porém ia de encontro com o discurso moralista empregado pelos militares. 

Castor não era uma figura que se interessasse por ideologias, era atuante, gostava do que 

era prático, do que poderia ser feito na hora por ele. isso para um governo ditatorial 

ideológico, não é um problema.  

Porém algo mudaria para Castor e para os demais bicheiros em um dos 

momentos mais trágicos da História da democracia brasileira. No dia treze de dezembro 

de 1968, o então Ministro da Justiça, Luis Antônio da Gama e Silva, redigiu o Ato 

Institucional n. 5 (AI-5), que entraria em vigor no mandato do presidente militar Costa e 

Silva. 

Logo após a criação do AI-5, o Secretário de Segurança Pública do Estado 

da Guanabara, General Luis de França Oliveira, deflagrou a maior ação policial contra a 

contravenção desde o Estado Novo, prendendo uma série de bicheiros importantes e 

estourando bancas de jogo do bicho por toda cidade.  



29 
 

Castor de Andrade foi preso apenas três dias depois da homologação do AI-

5, no dia dezesseis de dezembro de 1968 e foi levado para a prisão na Ilha Grande, 

como contraventor, acusado de enriquecimento ilícito. 

Obviamente, Castor não seria um preso comum. Castor nunca seria tratado 

apenas como um homem comum em momento algum da sua vida, justamente porque 

não o era.  

Castor ficaria preso, porém em uma "cela" muito diferente dos cubículos de 

dois por quatro metros da penitenciária de ilha grande. Castor sequer ficaria dentro dos 

muros da penitenciária em questão. Seu cárcere se parecia mais com a famosa prisão 

"La Catedral", que abrigaria Pablo Escobar nos anos noventa e que seria construída pelo 

próprio traficante. Em entrevista para o Pasquim, o próprio Castor indicou que: 

Estava confinado na Ilha, mas me deram uma casa enorme, de oito quartos, que reformei toda. Contratei 

quatro empregados, além de um mordomo, e promovia apresentações de escolas de samba, tinha salão de 

jogos, telefone, cinema, ficou tão bacana que passou a ser chamada de "Casa de Visitas”. Quando tinha 

uma visita importante na Ilha, como não havia lugar para hospedá-lo, o diretor levava-o para a minha casa 

(Jupiara, Aloy; Chico Otavio , Os porões da Contravenção, 2016) 

 

Para Castor, a impunidade era certeza e a prisão, uma colônia de férias. 

Organizou times de futebol no presídio, recebia visitas vinda de lancha e chegou até a 

compor algumas músicas em parceira com Carlos Imperial, também preso no local. 

Após seu Habeas Corpus ser negado na segunda Câmara do Tribunal de 

Justiça da Guanabara, por ser um caso considerado enquadrado na Lei de Segurança 

Nacional, fugindo assim da alçada daquela corte, os advogados de Castor levaram o 

recurso ao Supremo Tribunal Federal (STF), com o argumento de que a acusação de 

enriquecimento ilícito não seria tipificada pelo AI-5. 

O Ministro Temistócles Cavalcanti, relator do pedido de Habeas Corpus, 

determinou a volta do processo contra o bicheiro para o Tribunal de Justiça da 

Guanabara, para análise de novas informações sobre a prisão do bicheiro, encaminhadas 

para lá pelo Secretário de Segurança Pública.  

O General Luís de França Oliveira afirmou que "Castor praticou a corrupção e 

deturpação dos costumes - corrupção essa que que alcançou vários campos da 

administração pública, inclusive a própria polícia, formando um cinto de impunidade 

em torno dos distribuidores da propina" ((Jupiara, Aloy; Chico Otavio , Os porões da 

Contravenção, 2016, ) 

 Porém, ao largo das declarações do Secretário, a Segunda Câmara Criminal 

concedeu o Habeas Corpus por unanimidade em 10 de abril de 1969. 
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Sua saída de Ilha Grande parecia a chegada da liberdade para Castor, apenas 

parecia. No dia 16 de abril, um helicóptero do governo do Estado da Guanabara, vai 

buscá-lo na ilha, afim de levar o contraventor para  a liberdade. Porém, ao chegar no 

aeroporto, Castor viria a ser preso, dessa vez acusado de contrabando e sendo preso de 

forma mais séria. 

Encarcerado na Ilha das Flores, longe da mansão que havia construído em Ilha Grande, 

o contraventor ficou numa cela solitária, vizinha a de um preso político, cujo nome 

nunca foi revelado. Graças ao buraco da tomada da parede, tal prisioneiro anônimo 

conseguiu quebrar a incomunicabilidade da carceragem, mandando-lhe um bilhete que 

assim dizia: "Meu prezado amigo Castor de Andrade, nesse dia memorável, onde 

inauguramos a telecomunicação, via tomada, entre Subversivópolis e Corruptópolis, 

quero parabenizá-lo" ((Jupiara, Aloy; Chico Otavio , Os porões da Contravenção, 2016, ) 

Após um mês preso, Castor conseguiu liberdade, para assim voltar à Bangu 

e iniciar seu processo de crescimento. Seus investimentos passaram a Porto Seguro, na 

Bahia, e ali também uma virada na sua relação com o Governo Militar. 

Castor monta um pesqueiro na cidade, com cinco barcos e inicia intensa 

atividade, com lucros altos, e isso chama a atenção tanto da imprensa quanto das 

autoridades. O empreendimento marítimo do bicheiro declarava renda equivalente a 

quarenta toneladas de pescado mensais, enquanto o pesqueiro vizinho, com o mesmo 

numero de barcos, declarava em média apenas quinze toneladas. 

Ao ser interpelado por um jornalista da revista de conteúdo adulto Playboy 

sobre a possível ligação desse negócio com o trafico de drogas, Castor respondeu:  

Playboy: Como o senhor prova que tudo isso é mentira? 

Castor: É fácil. Se fosse verdade, eu, a Petrobras, a Marinha, e o Ministério 

da Agricultura, estaríamos todos envolvidos e seríamos sócios no trato. 

Playboy: Como assim? 

Castor: A Petrobras porque o tóxico vinha nos navios dela; a Marinha porque 

fiscalizava a saída dos barcos e os pescadores; e o Ministério da Agricultura 

porque seus fiscais assistem ao desembarque dos pescados (AUTOR, ANO, 

PÁGINA). 

 

A verdade é que o negócio era muito suspeito e provavelmente tinha mesmo 

contribuição de todos esses agentes citados, o que tornava muito complicado uma 

investigação séria. 

 

 

 

 

Imagem 7 
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6 CASTOR E O PODER PÚBLICO 

 

Mais que apenas aceito, Castor começou a ser querido pelos atores do poder 

público quando a Maquina da Repressão do governo militar iniciou seu 

desmoronamento. Nas eleições de 1982, quando Leonel Brizola disparava a frente nas 

pesquisas para o cargo de governador do Rio de janeiro, o então presidente do Brasil, 

João Figueiredo, pede ajuda pessoalmente para Castor, numa tentativa de alavancar a 

campanha do sociólogo Moreira Franco, candidato do partido do governo. 

Castor aciona sua rede de contraventores e realiza dois comícios no Rio, estando 

inclusive no palanque com o presidente e com Moreira Franco. Num dos comícios, este 

em Volta Redonda, Castor aciona seu parceiro do Bicho, Anysio da Beija-Flor, que de 

pronto deixa a disposição a bateria da sua Escola de samba e seu carnavalesco, 

Joãozinho Trinta. Com direito a discurso de Castor no palanque e samba-enredo 

temático que dizia: "Samba meu povo, hoje é dia de folia. Viva Figueiredo! O rei da 

democracia!" ((Jupiara, Aloy; Chico Otavio , Os porões da Contravenção, 2016, ) 

A relação entre o poder público e chefes de crime organizado era clara e 

feita a luz do dia, já que a popularidade era o forte dos contraventores e o fraco da 

ditadura naquele momento. Uma ligação que se encaixa no status de relações pessoais e 

não burocráticas ou institucionais. 

A relação entre o poder público e Castor era tão incestuosa, que ao verificar 

que a larga dianteira de Brizola sobre Moreira não diminuía, Castor começou a trabalhar 

cada vez mais na campanha, criando comitês de campanha e agindo de forma ilegal para 

a melhora da popularidade de Moreira. 

A própria definição dada pelos juristas da época aos atos cometidos por 

Castor, demonstra esse estado ambíguo da moralidade. Castor não era um criminoso e 

sim um contraventor. A contravenção é considerada uma infração de menor poder 

ofensivo, sendo assim, diferenciada do crime por ter pena menor e ser menos agressiva 

a sociedade. 

O crime ou delito e a contravenção são duas infrações penais que constam 

no Código Penal Brasileiro, com pesos diferentes em suas punições. O crime seria uma 

infração mais grave, com pena máxima de trinta anos. Enquanto a contravenção seria a 

infração que tivesse pena máxima de cinco anos. De acordo com o Decreto-Lei. 

3.688/1941, Lei das Contravenções Penais, em seu art. 10 “A duração da pena de prisão 

simples não pode, em caso algum, ser superior a cinco anos, nem a importância das 

multas ultrapassar cinqüenta contos”. 
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Para além, a simples tentativa de se cometer um crime, caracteriza infração 

penal, mas a tentativa de se cometer uma contravenção, não, assim como consta no 

artigo 4º do mencionado Decreto-Lei “Não é punível a tentativa de contravenção”. 

Nesse ambiente, vê-se favorecida a relação entre Castor e a Justiça 

brasileira, incapaz de puni-lo com severidade e muito menos de provar seu desvio, 

tendo em vista suas relações íntimas com o alto escalão da política nos tempos da 

Ditadura. 

Mais uma vez, as relações pessoais são acionadas com o intuito de 

salvaguardar qualquer possibilidade das instituições do Estado de agirem de forma 

impessoal. Há maior importância sobre quem fez e menor peso sobre o que foi feito. 

O autor Sergio Buarque de Hollanda, em seu livro "Raízes do Brasil", de 

1936, já se debruçava sobre esta característica na sociedade brasileira. Segundo o 

sociólogo, “falta ordenamento impessoal que caracteriza a vida no Estado burocrático” 

(cap.5). 

 Diferentemente de Al Capone ou Pablo Escobar, Castor não era só bem 

visto em sua zona de influência, chegando a se relacionar muito bem com Presidentes 

da República e membros bem quistos da sociedade.  Sua influência era clara e seu papel 

para o Governo também.  

Castor de Andrade investiu, certa vez, em uma metalúrgica que foi 

nominada de Metalúrgica Castor Indústria e Comércio Limitada, que ficava localizada  

na rua Otávio Paulino 10, bairro Três Corações, em Nova Iguaçu. 

O fato teria pouca importância, não fosse o principal cliente do 

empreendimento e o principal sócio do bicheiro. A Metalúrgica Castor, tinha como 

atividade primária fornecer materiais em metal para às Forças Armadas do Brasil e seu 

sócio mais importante era Osorio Pais Lopes da Costa, sogro de Johnny Figueiredo, 

filho mais velho do General João Figueiredo, presidente do Brasil. 

Mais uma vez se percebe o nível de intimidade que um contraventor, dono 

de uma rede de jogatina ilegal, teve com as maiores figuras da Política de seu tempo. As 

instituições do Estado foram tomadas por corrupção nos níveis mais profundos, 

chegando à ter contatos ilícitos com pessoas muito próximas de um Presidente da 

República. 

Após entrar em declínio, a metalúrgica seria vendida por um valor muito 

acima do seu de mercado, para o Grupo Coroa-Brastel, numa operação apadrinhada pelo 
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regime militar, super favorável aos antigos donos e bem desfavorável para os novos 

compradores. 

Castor, no primeiro momento, foi considerado inimigo dos bons costumes, e 

até perseguido pela Ditadura. Mas no momento seguinte, estava na crista da onda de um 

regime político e chegou a ser considerado parceiro político e comercial do Chefe de 

Estado, e uma das pessoas mais influentes da época. 
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Conclusão 

 

 Tendo visto anteriormente no texto, que a geração da violência urbana como 

fenômeno advém das relações sociais, e comparando a trajetória de Castor de Andrade e  

suas ações e atribuições dentro do crescimento e estruturação do jogo do bicho, percebe-

se claramente que o papel dele é crucial na regionalização dos atos ilícitos praticados 

nas regiões onde atuava. 

 Sempre em face de sua influência e poder, Castor conseguiu cooptar, assim 

como o sociólogo Michel Misse expõe em sua discussão teórica, já citada anteriormente 

neste trabalho, uma gama de agentes públicos para suas ações e para se manter impune 

perante as autoridades.  

 A personificação de Castor de Andrade em grande representante de toda uma 

indústria complexa de ilicitudes e contravenções, exemplifica também a pessoalidade 

nos tratos sociais que regem as relações em sua área. O poder e a influência, emanavam 

diretamente de Castor e de suas relações com pessoas poderosas ou perigosas, como 

evidenciado na carta escrita por João Havelange, o eximindo de qualquer ato vil e 

atestando seu caráter irretocável.  

 O grande diferencial  entre Castor e outros contraventores, com certeza foi sua 

capacidade de obter apoio nas camadas mais profundas do aparato Estatal e da 

sociedade civil. Outros chefões do bicho ou de outras atividades ilícitas abusaram mais 

do poder da força ou tiveram tanto dinheiro quanto Castor, mas nenhum deles 

conseguiu tantos contatos e tantas relações pessoais vantajosas, com pessoas influentes 

e detentoras de uma certa legitimidade social perante as atividades lícitas e ilícitas 

praticadas em solo carioca. 

 Castor também tinha uma outra atitude perante o bairro de Bangu e seus 

moradores, assim como nutria um carinho especial para com o Bangu Atlético Clube. 

Suas ações de mecenato para com o clube e para com o samba, marcaram não só sua 

vizinhança, como também toda a cultura carioca. 

 Um personagem controverso, porém carismático, furtivo e multifacetado, Castor 

de Andrade ainda é um símbolo para o seu bairro e para o seu clube e sua escola de 

samba. 
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NOTA METODOLÓGICA 

 

Em uma primeira análise, as maiores dificuldades metodológicas 

encontradas foram a escassez de material sociológico específico sobre o fenômeno do 

jogo do bicho. As fontes e os dados encontrados inicialmente eram jornalísticos ou 

vindo de fontes não ortodoxas para a academia.  

Por ser um fenômeno regionalizado e quase que exclusivo da cidade do Rio 

de Janeiro, apesar de haverem estruturas isoladas na Bahia e em São Paulo, o Jogo do 

Bicho nitidamente não tem o espaço que deveria dentro da academia e perante seus 

pesquisadores. Espaço esse, encontrado nas mídias jornalísticas, tanto esportivas, 

quanto criminais. 

A importância cultural do Jogo do Bicho para a criação das relações sociais 

na cidade é incalculável, sendo ele responsável pela grandeza da indústria das escolas de 

samba e do badaladíssimo carnaval carioca, considerado pela UNESCO como o maior 

espetáculo ao ar livre do planeta. 

Tendo esse panorama inicial como desafio metodológico, me debrucei sobre 

o que havia nos jornais, revistas e outras mídias não convencionais. A quantidade de 

material encontrado superava a expectativa, surgindo assim outro desafio, o recorte 

desse material. 

Com tantos dados, relatos, arquivos de som e imagem e poucas fontes 

confiáveis, por muitas vezes, o processo degringolou e as dificuldades apareceram, 

desvirtuando o trabalho acadêmico e o transformando em um texto de relatos. 

Sendo orientado a figurar mais sociologia ao que era no início um grande 

relato, quase jornalístico, dei meu segundo passo na busca por artigos úteis, que 

pudessem agregar meu singelo trabalho. A resposta estava nas conferências, grupos de 

trabalhos e artigos apresentados nas grandes conferências de sociologia e antropologia 

do Brasil, mas nem lá achei material específico suficiente para trabalhar sobre o Jogo do 

Bicho e seus atores sociais. 

Tendo sido, mais uma vez, bem orientado a ampliar meu recorte e buscar 

artigos que falassem das ações sociais envolvidas no fenômeno estudado, e não material 

sobre o fenômeno em si, e deu certo. 

Contudo, agora o trabalho era dosar a quantidade do material para não 

extraviar o texto de seu objetivo final, trazer à tona o Jogo do Bicho, Castor de Andrade 

e suas movimentações nos certames do futebol e na política e vida social carioca.  
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Há que se ter uma base acadêmica sólida e uma educação formal bem 

definida. Contudo, o papel do sociólogo é estudar o que está fora da academia e não o 

que se pode notar de dentro dela, e esse era o papel que me propus a desempenhar.  

Então houve uma preocupação para que hajam elementos sociológicos e 

método, no entanto, também há uma preocupação para que o material informal 

encontrado, transpareça, demonstrando que houve interação do autor com interlocutores 

reais, que estiveram presentes e puderam trazer a emoção sentida naquele momento em 

que o time banguense seguia a final do campeonato carioca, ou Castor de Andrade 

desfilava na Apoteose. 

Sobre os informantes, o mais importante sem sombra de dúvidas, foi o 

jornalista e mestre em História, Carlos Molinari. Me pôs em contato com funcionários 

do Bangu que trabalharam para Castor e me bombardeou com uma série de imagens 

especiais sobre o bicheiro. 

O uso de imagens e áudios é sem dúvida o diferencial metodológico que 

deve ser notado. O uso de materiais inseridos no texto nos lugares apropriados para que 

possa surtir o efeito desejado é de suma importância. A narração do gol, logo após sua 

descrição textual, aguça a criatividade do leitor e aumenta sua disposição para com o 

trabalho. 

Com o advento dos E-books e das demais plataformas digitais, o uso de 

materiais em audiovisual e muitas fotos e figuras ilustrativas, para uma melhor 

compreensão, devem ser encorajados, fazendo assim com que os textos acadêmicos 

sejam mais atrativos e acessíveis. 

Dentre as maiores dificuldades metodológicas, a falta de estudo acadêmico 

específico é uma nota a ser feita. Dentre as facilidades, a quantidade de material 

jornalístico, relatos e narrativas de informantes que estiveram presentes ou que 

trabalhavam ou viviam em Bangu nessa época. 

A influência e as relações sociais baseadas no uso da força ficaram tão 

evidentes, que por duas vezes tive que responder a uma série de perguntas para que 

material sobre o Castor de Andrade me fosse liberado e em uma vez, simplesmente me 

foi negado um material, por medo de uma possível retaliação da família do Castor, caso 

o texto o endemonizasse. 

Uma das qualidades importantes para um sociólogo é a sua empatia para 

com seu informante e seu interlocutor. Tentar desvendar os motivos e os sentimentos 

que aquele relato tem por de traz e tentar reproduzir textualmente, se genuíno, ou 
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simplesmente não confiar piamente nas informações dadas, pelos mesmos motivos 

expostos anteriormente. 

Tive a oportunidade de conversar com um morador do bairro de Bangu e um 

ex funcionário do clube, e a preocupação de ambos em colocar a figura de Castor de 

Andrade como um benfeitor e um mecenas era inegável. A exaltação sobre sua figura 

no bairro e no clube ainda é de uma força monstruosa e esse sentimento deveria estar 

presente no texto, assim como sua outra faceta, com negócios escusos e poder a base de 

tráfico de influência e violência. 

As dificuldades metodológicas apareceram num primeiro momento e foram 

se mutando e sendo substituídas no proceder da pesquisa, moldando o curso do texto e o 

transformando nesse produto final.  
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