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RESUMO 

 

A presente monografia tem como foco a análise das transformações ocorridas no futebol 

brasileiro durante as décadas de 70 e 80, desde a primeira edição do campeonato brasileiro em 

1971, até a formação do Clube dos 13 e a organização da Copa União em 1987, e o impacto 

destes eventos no futebol nacional, como a centralização do desenvolvimento e da 

modernização do futebol nos grandes centros e nos grandes clubes. Na década de 70, o que se 

viu foi um processo de democratização do acesso ao campeonato brasileiro, possibilitando que 

clubes de todas as regiões e estados com futebol profissional pudessem disputar o torneio. 

Porém, na década seguinte, iniciou-se um movimento contrário, o de diminuir o número de 

participantes no torneio e concentrá-lo nos clubes de massa das regiões centrais do país. Este 

movimento acabou por concentrar o desenvolvimento econômico nos clubes tradicionais, 

aumentando a disparidade destes para o restante dos clubes pelo país, levando ao 

desaparecimento ou perca de notoriedade de diversos clubes pelo vasto território nacional. 

Desta forma, o objetivo deste trabalho é apresentar como todo este processo foi nocivo ao nosso 

futebol e a diversos clubes tradicionalmente importantes em suas regiões, e nos possibilitar 

repensar o que queremos e como podemos democratizar o futebol nacional, desenvolvendo o 

esporte profissionalmente em todas as regiões. 

Palavras-chave: Futebol; Campeonato Brasileiro; Copa União; Clube dos 13; Concentração 

do futebol brasileiro; Concentração econômica no futebol brasileiro; 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

ABSTRACT 

 

The present monograph focuses on the analysis of the transformations that occurred in the 

Brazilian soccer during the 70s and 80s, from the first edition of the Brazilian championship in 

1971, to the formation of the Club of the 13 and the organization of the Union Cup in 1987, and 

the impact of those events on the nation’s soccer, such as the centralization of the development 

and modernization of soccer in the big cities and big clubs. In the 70s, what was seen was a 

process of democratization of access to the Brazilian championship, enabling clubs from all 

regions and states with professional soccer teams to compete in the tournament. However, in 

the following decade, an opposite movement began in order to reduce the number of 

participants in the tournament and concentrating it on mass clubs in the central regions of the 

country. This movement ended up concentrating economic development on traditional clubs, 

increasing their disparity to the rest of the clubs across the country, leading to the disappearance 

or loss of notoriety of several clubs across the vast national territory. Thus, this study aims to 

present how this whole process was harmful to our soccer and to several traditionally important 

clubs in their regions, and to enable us to rethink what we want and how we can democratize 

the national soccer, developing the sport professionally in all regions. 

Keywords: Soccer; Brazilian championship; Union Cup; Club of the 13; Concentration of 

Brazilian soccer; Economic concentration in Brazilian soccer. 
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1 – INTRODUÇÃO 
 

O campeonato brasileiro, mais próximo do que conhecemos, teve a sua primeira edição 

no ano de 1971, modelo adotado após várias tentativas de se criar um campeonato que contasse 

com equipes de todo o território nacional (Ferreira, 2018, p.78). O advento do Campeonato 

Brasileiro é um evento de ruptura na maneira como se organizava o esporte no Brasil, pois as 

dimensões territoriais e a resistência das oligarquias regionais inviabilizavam o início de um 

campeonato que abrangesse todo o país (Ferreira, 2018, p.78). A primeira edição contou com 

20 clubes, sendo organizada pela Confederação Brasileira de Desportos e financiada pelo 

Estado. Durante a década de 70, o torneio sofreu diversas mudanças no seu módulo de disputa 

e quantidade de participantes, iniciando um processo de democratização do acesso de disputa 

deste torneio, chegando ao número máximo de 94 equipes na edição de 1979. Na década 

seguinte, se iniciaria um processo de diminuição do número de participantes, chegando até o 

ano de 1987, no qual o campeonato contaria inicialmente com a participação de apenas 16 

clubes, posteriormente sendo adicionado um segundo módulo de disputa com outros 16 clubes, 

com a entrada da CBF na organização do torneio. O campeonato de 1987 é uma nova ruptura 

na história do futebol brasileiro, com o torneio sendo organizado pelos 13 clubes mais populares 

do país, intitulado Copa União e financiado por patrocinadores, sem a participação de órgãos 

estatais em sua organização. 

No período entre o início do campeonato brasileiro em 1971 e a organização da Copa 

União, diversas mudanças na sociedade brasileira influenciaram o ambiente futebolístico, 

citando como exemplo a política, a economia, a imprensa e a globalização. As mudanças 

ocorridas no campeonato brasileiro são vistas até certo ponto como uma maneira de 

modernização do esporte no país, sendo na década de 70 um movimento mais abrangente, 

enquanto na década seguinte um processo pouco democrático e centralizado no interesse dos 

clubes de grande apelo popular.  

No âmbito das influências políticas, o advento do campeonato brasileiro e o crescente 

número de participantes no torneio de 1971 a 1979 fazem parte de uma estratégia de integração 

nacional movida pelo regime militar que buscava, por meio da maior paixão brasileira, unir o 

país (Ferreira, 2018, p.81). No início da década de 80, com a perda de força pelo regime militar 

a partir do processo de abertura política e da redemocratização, se inicia um movimento 

contrário, o de concentrar os grandes torneios nos clubes do eixo Rio-São Paulo mais a 
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participação de clubes de outros estados. O campeonato passaria a ter em média 40 times, pois 

o alto número de participantes, na visão dos grandes clubes, era um dos fatores que tornavam o 

torneio deficitário (Ferreira, 2018, p.105). Um campeonato que contasse principalmente com 

os clubes de grande apelo popular prometia ser mais rentável para os que fossem mantidos, tudo 

o que buscavam os clubes de massa, mesmo que este tipo de configuração prejudicasse os 

demais.  

Na década de 80, o futebol passa a ter um perfil comercial. Em 1982, a CBF permite aos 

clubes que estampem patrocinadores em suas camisas (Ferreira, 2018, p.104), algo proibido até 

então. Essa medida buscava permitir aos clubes uma nova fonte de receita. Também na década 

de 80, o televisionamento entra em pauta no futebol brasileiro, iniciando com imagens dos jogos 

durante a programação e chegando a ter transmissões ao vivo no campeonato de 1987 (Ferreira, 

2018, p.112). Inicia-se assim a era do marketing esportivo no futebol brasileiro. Apesar de esses 

elementos serem vistos como um processo de modernização do futebol nacional, apenas os 

clubes de massa participariam das principais decisões e teriam acesso à modernização, a qual 

era pautada nos interesses dos grandes clubes, levando a um processo de concentração desse 

desenvolvimento do futebol apenas em alguns eixos do país, e mesmo nesses eixos, o 

desenvolvimento apenas dos maiores. 

Desta forma, quando foi possível explorar novas fontes de receita, propiciando maior 

entrada de capital no futebol, a falta deste foi utilizada como argumento para reduzir o 

campeonato brasileiro, com o vislumbre de aumentar o bolo, com menos repartidas. Na prática, 

isto significou algo semelhante ao que os clubes europeus buscaram neste ano com a criação da 

Superliga Europeia1. A possibilidade de maior movimentação de dinheiro permitiu gastos mais 

elevados, que convenientemente sustentaram um discurso de necessidade de exclusão para 

“salvar” o falido futebol brasileiro. 

A partir disso, o que se viu, foi o aumento da disparidade econômica entre os clubes de 

massa dos grandes centros e os clubes das demais regiões do país. Este evento culminou na 

concentração do principal torneio do calendário nacional e consequentemente do acesso ao 

desenvolvimento no futebol brasileiro. O reflexo disso é a atual edição do campeonato com 

representantes de apenas 11 estados da federação e um campeonato historicamente com 

campeões de 7 estados, 5 na região sul-sudeste.  

 
1 Tentativa de 12 clubes europeus em criarem uma Superliga Europeia, concentrando os principais clubes do 
continente em confrontos entre si, em busca de maior rentabilidade para os clubes membros. 
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A pesquisa foi realizada com o intuito de analisar como as transformações ocorridas na 

estrutura do futebol nacional foram direcionadas a um “desenvolvimento” exclusivo apenas aos 

clubes de massa do cenário nacional e como isso levou ao desaparecimento ou perda de 

notoriedade de clubes competitivos até então, tanto no âmbito nacional quanto regional. O 

primeiro capítulo, apresentará com os dados coletados, como o futebol brasileiro concentrou-

se após a Copa União. O segundo capítulo irá analisar as mudanças ocorridas no futebol 

nacional com o advento do campeonato brasileiro e a participação do regime militar no torneio 

neste período. O terceiro capítulo irá abordar a ruptura ocorrida no ambiente do futebol após a 

abertura política e a formação do clube dos 13 como um evento importante para entender para 

onde caminhava o futebol brasileiro. 

Neste trabalho, defende-se a hipótese de que o “desenvolvimento” e a “modernização” 

do futebol no Brasil limitaram-se aos clubes de massa e da região sudeste e sul, aumentando 

ainda mais a disparidade entre os clubes dessas regiões e levando a uma concentração monetária 

e de títulos da principal competição nacional, o campeonato brasileiro. Um acontecimento 

importante para a constatação dessa hipótese é a formação do Clube dos 13, entidade que dizia 

reunir os 13 grandes clubes do futebol nacional (apenas um clube fora da região sudeste-sul) e 

que buscava defender seus interesses. Entre os objetivos, se encontrava diminuir o número de 

participantes do campeonato brasileiro, evidenciando o viés de concentração. 

A discussão histórico econômica sobre futebol é extremamente difícil pela ausência, 

quase total, de informações sobre a situação econômica dos clubes. Informações sobre 

patrocínios, arrecadações no geral, gastos com salários só são encontradas isoladamente, sem 

nunca formar uma série histórica consistente. Uma parte significativa dessa pesquisa foi 

dedicada a obter tais dados, mas não o encontramos. Os dados esportivos que apresentamos a 

seguir informam apenas um lado da questão. Infelizmente é tudo o que temos a disposição no 

momento. A eventual continuidade da pesquisa sobre esse tema, requer ainda mais esforço para 

obter as informações que não fomos capazes de apresentar aqui. 
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2 – PARTICIPAÇÃO DOS CLUBES NA PRIMEIRA DIVISÃO  
  

O campeonato brasileiro, principal competição do calendário do futebol nacional, já 

contou em sua história, que se iniciou de fato no ano de 1971, com diversos regulamentos e 

quantidade de participantes. Desta forma, o torneio já contou com edições mais democráticas, 

com participação e resultados notáveis de equipes que hoje não possuem mais esse espaço. No 

processo que se iniciou na década de 80, concentrando o desenvolvimento e a modernização do 

futebol nacional nos grandes clubes tradicionais dos grandes centros, diversos clubes pelo 

território extenso do Brasil passaram a não ter a oportunidade de disputar essa competição. Esse 

processo, de forma sistêmica, já que não se trata de casos isolados, e sim, de um número grande 

de clubes com diagnósticos similares, culminou com o definhamento de clubes outrora 

nacionalmente notáveis, ainda que como representantes de suas regiões. Esse fenômeno não se 

limita somente a clubes fora dos grandes centros, mas também a campeões nacionais, que foram 

afetados por esse processo.  

 

O campeonato brasileiro se encontra hoje, no ano de 2021 na sua quinquagésima primeira 

edição. Destas 50 edições já disputadas, o eixo Rio-São Paulo concentra 38 títulos, 

representando 76% dos campeões, seguidos por Rio Grande do Sul, com 5 títulos e Minas 

Gerais com 4 títulos. Apenas 4 títulos foram conquistados por clubes fora de SP, RJ, MG E RS, 

dois no Paraná, um na Bahia e um em Pernambuco. Além disso, dos 27 estados federais, apenas 

7 possuem título da competição, exemplificando a concentração de campeões e participantes. 

Para os propósitos de nossa argumentação, ainda mais importante que a concentração de títulos 

é a concentração de participantes. Na atual edição, apenas 11 estados possuem representantes 

na elite do futebol nacional. A partir disso, levantamos dados desde a primeira edição em 1971, 

até a edição de 1986, a última antes do marco que foi a Copa União em 1987 para esse 

fenômeno. De 1971 a 1986, 123 clubes de 22 estados participaram da competição. Muitos 

destes não voltaram a frequentá-la após 1987, e muitos por pouco tempo. Acre, Amapá, 

Rondônia, Roraima, e Tocantins, não tiveram um representante entre 1971 e 1987, e seguem 

assim até as atuais edições.2 

 

 
2 Bnaprojetos. Bola n@ Área, 2002. O arquivo do futebol. Disponível em: https://www.bolanaarea.com/ Acesso 

em 30/08/2021. 

 

https://www.bolanaarea.com/
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Desta forma, elencando os dados a seguir, buscamos evidenciar que o apequenamento de 

muitos clubes não ocorreu somente devido às más gestões, como muito é difundido no senso 

comum, mas também se deve a um fenômeno geral que culminou na concentração do futebol 

nacional, fenômeno esse que buscamos entender neste trabalho, e qual o grau de influência do 

mesmo nos resultados apresentados. Devido a isso, apresentamos a seguir todos os clubes de 

todos os estados brasileiros que disputaram a primeira divisão do campeonato brasileiro neste 

período, suas performances, resultados e grau de assiduidade, comparando os números antes e 

após o campeonato de 1987, visto como um marco relevante para este fenômeno. Os dados 

deste capítulo foram coletados no sites Bola n@ Área3 e RSSSF – The Rec.Sport.Soccer 

Statistics Foudation4, e trabalhados para melhor apresentação. 

2.1 ALAGOAS 

 

O estado de Alagoas contou com 3 representantes nesse período, sendo os únicos 

representantes do estado em todas as edições. O Asa, de Arapiraca, esteve presente apenas na 

edição de 1979, terminando a competição na 40° colocação. Após 1986, o clube não voltou a 

disputar a competição e hoje se encontra na quarta divisão do futebol nacional. O CRB, de 

Maceió, esteve presente em 9 edições durante esse período (1972, 1973, 1976, 1977, 1978, 

1979, 1980, 1981, 1984), sendo a sua melhor participação em 1976, com a 17° colocação. Após 

1987, o clube não voltou a disputar a primeira divisão e hoje se encontra na segunda divisão. O 

CSA, disputou 11 edições de 71 a 86 (1974, 1975, 1976, 1977, 1978, 1979, 1981, 1982, 1983, 

1985, 1986), sendo as suas melhores campanhas nos anos de 1981 e 1985, com a 13° colocação, 

em ambos os campeonatos. Após o campeonato de 86, a última participação de um clube 

alagoano até então, o clube só voltaria a disputar a primeira divisão no ano de 2019, após 33 

edições. 

2.2 AMAZONAS 

 

O estado do Amazonas teve 3 representantes em toda a sua história no campeonato 

brasileiro, todos eles estando em disputa até 1986, pois o estado não voltou a ter representantes 

 
3
 Bnaprojetos. Bola n@ Área, 2002. O arquivo do futebol. Disponível em: https://www.bolanaarea.com/ Acesso 

em 30/08/2021. 

 
4 RSSSF Brasil. RSSSF Brasil,1999. The Rec.Sport.Soccer Statistics Foundation. Disponível em: 
https://rsssfbrasil.com/ Acesso em 30/08/2021. 

https://www.bolanaarea.com/
https://rsssfbrasil.com/
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após este período. O Fast Clube disputou três edições do torneio, 77, 78, 89, conquistando a 24° 

colocação em 1977, não voltando a disputar o torneio. Hoje o clube se encontra na 4° divisão 

do futebol nacional. O clube Nacional, é o maior representante do estado, estando presente em 

14 edições (72, 73, 74, 75, 76, 77, 78, 79, 80, 81, 82, 84, 85, 86), todas antes de 1987. O Clube 

fez sua melhor campanha no ano de 1975, com a 16° colocação e atualmente se encontra sem 

divisão. O Rio Negro disputou seis edições (73, 74, 75, 76, 79, 83), sendo sua melhor campanha 

no ano de 1974, com a 26° colocação e atualmente se encontra sem divisão de disputa. 

2.3 BAHIA 

 

O estado da Bahia cedeu 7 participantes para o campeonato. Os considerados grandes do 

estado, Bahia e Vitória, se mantiveram frequentemente na competição, revezando entre a 

primeira e a segunda divisão. O Bahia, um dos membros do clube dos 13 e organizador da Copa 

União em 1987, sagrou-se campeão brasileiro no ano de 1988, porém, não voltou a vencer o 

título novamente, evidenciando a concentração dos títulos no eixo Rio-São Paulo. A Catuense 

participou apenas da edição de 1984, sendo o penúltimo colocado, na 40° colocação. Hoje o 

clube disputa apenas competições de base, não possuindo equipe de futebol profissional. O 

Fluminense de Feira de Santana disputou as edições de 76,77 e 79, sendo a melhor participação 

no ano de 1976, com a 46° colocação. O clube não voltou a disputar a Série A e hoje se encontra 

sem divisão de disputa. O Galícia Esporte Clube disputou as edições de 81 e 83, sendo bem 

colocado em 81 com a 25°. Atualmente o clube se encontra sem divisão. A Associação 

Desportiva Leônico disputou as edições de 1979 e 1985, terminando a classificação em 1985 

na 31°colocação. Hoje o clube se encontra na segunda divisão do futebol baiano. Por fim, o 

Itabuna Esporte Clube esteve presente nas edições de 1978 e 1979, com campanhas muito 

próximas, na 67° e 66° colocação respectivamente, e hoje se encontra sem divisão. 

2.4 CEARÁ 

 

Os dois grandes clubes do estado, Ceará e Fortaleza, se encontram atualmente na primeira 

divisão, estando entre os melhores representantes do nordeste nas últimas edições. O Ceará é o 

maior representante do estado na primeira divisão, com 20 participações, seguido pelo Fortaleza 

com 18. Além deles, o Ferroviário Atlético Clube representou o estado nas edições de 79, 80, 

81, 82, 83, 84, se destacando na edição de 1981, com a 27° colocação. O clube se encontra 

disputando a Série C do futebol nacional e não voltou a disputar a primeira divisão. 
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2.5 DISTRITO FEDERAL  

 

O Distrito Federal contou com 5 representantes na história da primeira divisão. O Brasília 

Futebol Clube, disputou 7 edições da primeira divisão (77, 78, 79, 81, 83, 84, 85), todas antes 

de 1987, se destacando no ano de 1985, terminando a competição na 20° colocação. Hoje o 

clube se encontra sem divisão. O CEUB (Centro de Ensino Unificado de Brasília Esporte 

Clube) disputou as edições 73, 74 e 75, sendo a melhor campanha no ano de 75, com a 31° 

colocação. O clube não voltou à primeira divisão após 75 pois foi extinto no ano de 1976. O 

Gama disputou 6 vezes em sua história a primeira divisão (79, 80, 99, 00, 01, 02), sendo o clube 

mais assíduo do Distrito Federal. A melhor campanha ocorreu no ano de 99, terminando na 15° 

colocação. Hoje o clube disputa a Série D do campeonato brasileiro. O Clube de Regatas Guará, 

disputou somente a edição de 1979, terminando na lanterna da competição, em 94° lugar. O 

clube se encontra desfiliado de competições profissionais desde 2019. O Sobradinho Esporte 

Clube, disputou a edição de 1986, terminando na 34° colocação e hoje o clube se encontra sem 

divisão. Por fim, o Taguatinga Esporte Clube disputou a edição de 1982, terminando na 

penúltima colocação (43°), sendo mais um clube sem divisão nacional de disputa.  

2.6 ESPÍRITO SANTO 

 

O estado do Espírito Santo teve 4 representantes na sua história na elite do futebol 

nacional. O estado não possui um representante desde 1993, chegando a um jejum de 28 anos. 

A Desportiva Ferroviária é a maior representante do estado na história da competição, 

disputando 12 edições (73, 74, 75, 76, 77, 78, 79, 80, 81, 82, 85, 93) e sendo o último clube 

capixaba a disputar o campeonato em 1993. Sua melhor campanha foi no ano de 1980, 

conquistando a 15° colocação. O segundo com o maior número de participações é o Rio Branco 

Atlético Clube, disputando 6 edições (76, 78, 79, 83, 84, 86). Sua melhor campanha ocorreu no 

ano de 1986, sua última participação, terminando na 20° colocação. O Rio Branco se encontra 

disputando a quarta divisão. Além destes, o estado contou com a participação de outros dois 

clubes. O Vitória Futebol Clube disputou a edição de 1977, terminando na 40° colocação, e a 

Associação Atlética Colatina disputou o campeonato de 1979, terminando na 87° colocação. 

Os dois clubes se encontram sem divisão. 
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2.7 GOIÁS 

 

O estado de Goiás possui dois clubes assíduos na primeira divisão, o Goiás Esporte Clube, 

que hoje está na segunda divisão e o Atlético Clube Goianiense, que se encontra disputando a 

primeira divisão. O Goiás disputou 40 edições da primeira divisão, enquanto o Atlético,9. O 

Vila Nova Futebol Clube esteve presente em 7 edições do campeonato brasileiro da primeira 

divisão (77, 78, 79, 80, 81, 83, 85), todas antes de 1986. Sua melhor campanha foi no ano de 

1979, com a 21° colocação. O clube está disputando a segunda divisão. O Goiânia Esporte 

Clube disputou as edições de 75, 76,77 e 79, não voltando a disputar a competição a partir dos 

anos 80. Sua melhor campanha foi no ano de 1975, com a 30° colocação. O Clube se encontra 

sem divisão. A Associação Atlética Anapolina competiu nas edições de 78, 79, 82 e 84, tendo 

uma bela campanha no ano de 1982, terminando na 10° colocação. O clube não voltou à Série 

A nas décadas seguintes, e se encontra sem divisão. Por fim, o Itumbiara Esporte Clube, 

disputou apenas a edição de 1979, terminando na 64° colocação. Atualmente o clube disputa 

apenas o campeonato estadual. 

2.8 MARANHÃO 

 

O maior representante do estado na primeira divisão do futebol nacional é o Sampaio 

Corrêa Futebol Clube, com 8 participações (74, 76, 77, 78, 79, 81, 85, 86), todas até 1986, sendo 

a última participação de um clube maranhense na competição. O clube está atualmente 

disputando a segunda divisão. Além do Sampaio Corrêa, o Moto Club e o Maranhão Atlético 

Clube também representaram o estado. O Moto Club disputou as edições de 73, 75, 78, 79, 82, 

83, 84, com a melhor campanha em 82, com a 29° colocação. O clube atualmente disputa a 

quarta divisão. Por fim, o Maranhão Atlético Clube disputou as edições de 79,80, com a melhor 

campanha em 1979, com a 26° colocação. Atualmente o clube disputa apenas o campeonato 

estadual. 

2.9 MINAS GERAIS  

 

O estado de Minas Gerais possui 3 clubes que disputaram a primeira divisão e 

continuaram disputando após 1986, Cruzeiro, Atlético e América. O Atlético é o primeiro 

campeão brasileiro, vencendo a edição de 1971. O Cruzeiro venceu em 4 oportunidades o 

campeonato e o América esteve presente em 17 edições. Além destes, alguns clubes mineiros 
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disputaram o campeonato brasileiro antes de 86 e não voltaram após esse momento. O Uberaba 

Sport Clube disputou 6 edições (76, 77, 78, 79, 81, 83), conquistando uma boa colocação na 

edição de 1979, terminando em 17°. O Uberlândia Esporte Clube esteve presente em 4 edições 

(78, 79, 84, 85) e fez uma campanha notável no ano de 1979, terminando na 9° posição. O clube 

se encontra disputando a 4° divisão nacional. A Associação Atlética Caldense disputou apenas 

a edição de 1979, terminando na 30° posição. O Clube está disputando a quarta divisão 

atualmente. Por fim, o Villa Nova Atlético Clube esteve presente nas edições de 78, 79 e 85, 

sendo sua melhor campanha em 1979, com a 33° colocação. O Clube disputa a segunda divisão 

do campeonato mineiro neste ano. 

2.10 MATO GROSSO DO SUL  

 

O estado do Mato Grosso do Sul detém em sua história 3 representantes na elite do futebol 

brasileiro. O maior representante do estado é o Operário Futebol Clube, com 10 participações 

(74, 76, 77, 78, 79, 80, 81, 82, 84, 86) e boas campanhas, sendo a melhor delas no ano de 1977, 

conquistando a 3° colocação. O Esporte Clube Comercial disputou as edições de 73, 75, 78, 79, 

83 e 86 terminando na 23° colocação em 1983 e o Corumbaense Futebol Clube esteve presente 

apenas na edição de 1985, terminando na 41° colocação. Os 3 clubes se encontram sem divisão 

e o estado não voltou a ter representantes na primeira divisão após a última participação de um 

clube sul-mato-grossense, em 1986. 

2.11 MATO GROSSO 

 

O estado do Mato Grosso contou com 4 representantes na história da primeira divisão, 3 

até 1986 e o Cuiabá Esporte Clube na atual edição, o estado voltando a possuir um representante 

na elite depois de 35 anos. O maior representante é o Mixto Esporte Clube, com 8 participações 

(76, 78, 79, 80, 81, 82, 83, 85) e melhor campanha no ano de 1985, com a 15° colocação. O 

Clube Esportivo Dom Bosco disputou as edições de 77, 78 e 79, com a melhor posição 

conquistada no ano de 1978, terminando em 31°. O Clube Esportivo Operário Várzea-

grandense se fez presente nas edições de 79, 84 e 86, com a melhor campanha em 1984, 

terminando na 25° colocação. Os três clubes se encontram sem divisão.  
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2.12 PARÁ 

 

O estado do Pará possui 3 representantes na sua história na primeira divisão. Os dois 

clubes mais tradicionais do estado, Paysandu e Remo, disputaram 20 e 14 edições, 

respectivamente. Das 20 participações do Paysandu na primeira divisão, 12 foram anteriores a 

1986, e é o último clube do estado a jogar a elite, no ano de 2005. Já o Remo competiu em 14 

edições, 11 anteriores a 1986. Além dos dois maiores representantes do estado, o Tuna Luso 

Brasileira disputou as edições de 79, 84 e 86. Atualmente o clube se encontra na segunda divisão 

do campeonato paraense. 

2.13 PARAÍBA 

 

Os maiores representantes do estado da Paraíba são o Treze Futebol Clube, com 7 

participações (76, 77, 79, 82, 83, 84, 86), juntamente com o Botafogo Futebol Clube da Paraíba, 

que se fez presente nos anos de 76, 77, 78, 79, 80, 85, 86. Em seguida se encontra o Campinense 

Clube, que disputou 4 edições (75, 78, 79, 81). O Botafogo se encontra na disputa da Série C 

do futebol nacional, enquanto o Treze e o Campinense na Série D. 

2.14 PERNAMBUCO 

 

O maior representante do estado na primeira divisão é o Sport, com 39 participações na 

Série A, seguido pelo Naútico com 26 e pelo Santa Cruz com 21. O Sport sagrou-se campeão 

do módulo amarelo no ano de 1987. Além destes, o Central Sport Clube disputou as edições de 

79 e 86, e atualmente se encontra disputando a quarta divisão. 

2.15 PIAUÍ 

 

O estado do Piauí teve 5 representantes na primeira divisão, sendo todos até 1986. Os 

clubes com mais participações são o Esporte Clube Flamengo (76, 77, 78, 80, 85), Ríver 

Atlético Clube (77, 78, 79, 81, 82) e o Sociedade Esportiva Tiradentes (73, 74, 75, 79, 83), cada 

um com 5 participações. O Tiradentes possui a melhor campanha da história do estado, 

terminando em 19° em 1973. A melhor campanha do Flamengo foi em 1985, com a 36° 

colocação e do Ríver em 1981, com a 39° colocação. Além dos 3 citados, o Piauí Esporte Clube 

e o Auto Esporte Clube também disputaram a primeira divisão. O Piauí esteve presente nas 

edições de 79 e 86, sendo a melhor campanha em 1986, com a 47° colocação e o Auto Esporte 
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jogou apenas a edição de 1985, terminando na 32°. Todos os clubes do estado se encontram 

atualmente sem divisão de disputa nacional. 

2.16 PARANÁ 

 

Os dois clubes que mais representaram o estado do Paraná na primeira divisão, são o Club 

Athletico Paranaense, com 41 participações e o Coritiba Football Club com 37 participações. 

O Athletico sagrou-se campeão em 2001, enquanto o Coritiba alcançou sua conquista em 1985. 

O Athletico se encontra disputando a primeira divisão, enquanto o Coritiba a segunda. O 

terceiro clube com mais participações é o Londrina Esporte Clube, presente em 6 edições (76, 

77, 78, 79, 81, 82) e conquistando o 4° lugar na edição de 1977. O Londrina atualmente disputa 

a segunda divisão. Em seguida temos o Colorado Esporte Clube e o Esporte Clube Pinheiros, 

que se uniram em 1989 e formaram o Paraná Clube. O Colorado disputou 5 edições (78, 79, 80, 

81, 83), sendo sua melhor campanha um 15° lugar em 1983, enquanto o Pinheiros competiu nas 

edições de 1981 e 1985, sendo a melhor campanha em 85, com o 21° lugar na classificação 

final. O Paraná Clube, produto da união destes clubes, disputou 16 edições da primeira divisão. 

O Grêmio de Esportes Maringá disputou as edições de 77, 78, 79 e 82, sendo a melhor 

campanha em 1982, com a 25° colocação e se encontra atualmente sem divisão. Por fim, o 

Operário Ferroviário Esporte Clube disputou apenas uma edição, a de 1979. O Operário 

terminou em 86°. O Operário atualmente disputa a segunda divisão do futebol nacional. 

2.17 RIO DE JANEIRO 

 

O Rio de Janeiro é o segundo estado com o maior número de títulos, 16. Destes, 8 do 

Flamengo, 4 do Vasco, 3 do Fluminense e 1 do Botafogo. O Flamengo é o clube que mais 

participou, estando presente nas 51 edições da primeira divisão, seguido pelo Fluminense com 

49 participações, Botafogo com 48 e Vasco com 47. Além dos 4 principais clubes do estado, 

outros 7 times disputaram a competição. O mais presente é o América Football Clube, com 16 

participações de 1971 a 1986, mas apenas uma após 87, disputando a edição de 88. O Bangu 

Atlético Clube disputou 7 edições de 71 a 86, e apenas uma após 87, também em 88. O Bangu 

possui uma campanha notável no ano de 85, sendo vice-campeão do torneio. A cidade de 

Campos dos Goytacazes teve dois representantes na primeira divisão, o Americano Futebol 

Clube e o Goytacaz Futebol Clube. O Americano disputou 7 edições (75, 76, 77, 78, 79, 80, 

83), não voltando após a Copa União, e o Goytacaz esteve presente nas edições de 77,78 e 79. 
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Além destes, o Volta Redonda Futebol Clube (76, 77, 78,), o Olaria Atlético Clube (73, 74) e o 

Campo Grande Futebol (79,83) também disputaram a primeira divisão. 

2.18 RIO GRANDE DO NORTE 

 

O estado do Rio Grande do Norte teve 4 representantes na elite do futebol brasileiro. O 

clube com mais participações é o América Futebol Clube, com 14 participações, sendo 11 antes 

de 1986 (73, 74, 75, 76, 77, 78, 79, 80, 81, 82, 83) e 3 após (97, 98, 07). Hoje o clube se encontra 

na quarta divisão. Em seguida vem o ABC Futebol Clube, com 7 participações (72, 76, 77, 78, 

79, 84, 85), todas anteriores a 1987. O clube também se encontra na quarta divisão. Além destes, 

dois clubes tiveram apenas uma participação, o Alecrim Futebol Clube, disputando a edição de 

1986 e a Associação Cultural e Desportiva Potiguar, que disputou a edição de 1979. Os dois 

clubes se encontram sem divisão. 

2.19 RIO GRANDE DO SUL  

 

O Rio Grande do Sul possui 5 títulos da primeira divisão, 3 títulos do Internacional (75, 

76, 79) e dois do Grêmio (81, 96). O Internacional é o clube com o maior número de presenças, 

estando em 50 edições, seguido pelo Grêmio com 49. Em terceiro lugar está o Juventude, com 

17 participações na primeira divisão. Os 3 clubes se encontram disputando a Série A em 2021. 

O Grêmio Esportivo Brasil, conhecido como Brasil de Pelotas, disputou 4 edições (78, 79, 84, 

85), com uma grande campanha no ano de 1985, conquistando a 3° colocação na classificação 

final. O clube se encontra disputando a segunda divisão e não voltou a disputar a primeira. A 

Sociedade Esportiva e Recreativa Caxias do Sul também esteve presente em 4 edições (76, 77, 

78, 79), com as melhores campanhas em 76/78, com a 15° colocação. Atualmente o clube 

disputa a 4° divisão. O Sport Club São Paulo esteve presente em 3 edições (79, 80, 82) e não 

voltou mais a disputar a primeira divisão. Atualmente o clube está sem divisão de disputa 

nacional. O Novo Hamburgo (79) e o Internacional de Santa Maria (82) disputaram cada um 

uma edição, e atualmente se encontram sem divisão. 

2.20 SANTA CATARINA 

 

No estado de Santa Catarina, 5 clubes já disputaram a primeira divisão. O que mais 

participou foi o Figueirense, com 17, seguido pelo Criciúma com 12, Joinville com 11, Avaí 
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com 10 e a Chapecoense com 9. A participação dos clubes do estado ocorre de forma uniforme 

ao passar das décadas, com todos estes clubes disputando a primeira divisão na última década. 

Atualmente a Chapecoense disputa a primeira divisão, o Avaí a segunda, Criciúma e 

Figueirense a terceira e o Joinville a quarta. 

2.21 SERGIPE 

 

Em Sergipe, o clube que mais representou o estado na elite do futebol nacional foi o Club 

Sportivo Sergipe, com 9 participações (72, 73, 75, 77, 78, 79, 83, 85, 86), com sua melhor 

campanha em 1983, com a 26° colocação. Atualmente o clube disputa a 4° divisão do futebol 

nacional. Os outros dois clubes do estado a jogarem a primeira divisão são a Associação 

Desportiva Confiança e a Associação Olímpica de Itabaiana, cada um disputando 5 edições da 

primeira divisão. O Confiança disputou as edições de 76, 77, 78, 79, 84, com a melhor 

campanha em 1977, com a 27° colocação. O clube se encontra disputando a segunda divisão 

do futebol nacional. Por fim, o Itabaiana disputou as edições de 74, 79, 80, 81, 82, e atualmente 

disputa a quarta divisão. O estado não possui um representante na série A desde 1986, com a 

participação do Sergipe.  

2.22 SÃO PAULO 

 

São Paulo é o estado com o maior número de representantes neste período (20) e o que 

possui o maior número de títulos (22). O que mais detém títulos do torneio é o Corinthians, com 

7 títulos, seguido por Palmeiras e São Paulo com 6, Santos com 2 e Guarani com 1. Os clubes 

com mais participações são o São Paulo e Santos, cada um com 50, seguidos por Corinthians 

com 49 e Palmeiras com 48, em seguida a Portuguesa com 31, Guarani com 29 e Ponte Preta 

com 235. Além destes 7 clubes, outros 13 clubes paulistas disputaram a série A neste período. 

O Botafogo de Ribeirão Preto e o Internacional de Limeira, destes 13, são os mais assíduos no 

torneio, com 6 participações cada. O Botafogo disputou as edições de 76, 77, 78, 83, 99, 01, 

com a melhor campanha em 1976, com a 13° colocação e o Internacional esteve presente nas 

edições de 79, 81, 82, 86, 89, 90, com as melhores campanhas em 1986, com a 16° colocação 

e em 1989, com a 14°. O Botafogo se encontra na terceira divisão do futebol nacional, enquanto 

 
5 Os clubes paulistas boicotaram a edição de 1979, e, devido a isso, possuem uma participação a menos. Por 
exemplo, São Paulo e Santos, clubes paulistas que nunca foram rebaixados da primeira divisão, não possuem 
51 participações devido a esta situação. 
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o Internacional sem divisão de disputa. Em seguida, o XV de Piracicaba disputou 3 edições (77, 

78, 79), seguido pelo São José (82, 90), Comercial (78, 79) e o XV de Jaú (79, 82), com duas 

disputas cada. O XV conquistou uma boa campanha em 1979, terminando em 13° lugar na 

classificação final. O São José possui uma boa campanha no ano de 1982, com o 12° lugar, o 

Comercial no ano de 1979, com a 15° colocação e o XV de Jaú com a 20° colocação. 5 clubes 

disputaram uma edição, São Bento (79), Juventus (83), Ferroviária (83), Noroeste (78), 

Francana (79). O São Bento fez uma bela campanha em sua única participação, conquistando a 

14° colocação, assim como a Ferroviária, conquistando a 12° colocação em 1983. Destes 20 

clubes, apenas 4 disputam a atual edição do campeonato brasileiro da primeira divisão. 

2.23 ESTADOS SEM PARTICIPAÇÃO 

 

Dos 27 estados da federação brasileira, 5 nunca possuíram representantes na elite do 

futebol brasileiro, tendo cada um sua particularidade para isso, visto que em alguns módulos de 

disputa da competição durante a década de 70, previa-se a participação de pelo menos um clube 

por estado. O Acre não cedeu representantes para a competição pois o futebol profissional 

iniciou-se no estado apenas no ano de 1989, quando os torneios nacionais já se encontravam 

concentrados, sem espaço para que clubes do estado pudessem competir. Os clubes do estado 

que chegaram mais perto de participar da primeira divisão foram o Rio Branco, disputando a 

Série B nos anos de 1989,1990 e 1991 e o Independência, que também esteve presente no ano 

de 1991. O Amapá tornou-se estado da federação apenas na constituição de 1988, sendo o seu 

primeiro campeonato profissional de futebol no ano de 1991. Alguns clubes do estado chegaram 

a disputar a Série C do futebol nacional. O estado de Rondônia tornou-se estado da federação 

apenas em 1981, sendo a primeira edição profissional do seu campeonato no ano de 1991. O 

mais longe em competições nacionais que os clubes do estado chegaram foi a terceira divisão 

do futebol nacional. Roraima, da mesma forma que o Amapá, tornou-se estado somente na 

constituição de 1988, iniciando-se o futebol profissional no estado apenas no ano de 1995, o 

campeonato mais recente do território brasileiro. Alguns clubes do estado chegaram a disputar 

a terceira divisão nacional. Por fim, o Tocantins, também reconhecido como estado na 

constituição de 1988, disputou sua primeira competição profissional em 1993. O mais longe em 

competições nacionais que seus clubes chegaram foi a Série C. 
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2.24 CLUBES QUE APENAS DISPUTARAM APÓS 1987 

 

Neste capítulo, nos concentramos em apresentar principalmente os clubes que estiveram 

presentes na primeira divisão do campeonato brasileiro durante o período de 1971 a 1986, 

comparando suas performances no período seguinte, de 1987 a 2021. Porém, alguns clubes 

disputaram o campeonato somente no segundo período, não sendo possível contrastar os 

impactos dos acontecimentos citados em sua vida esportiva. Todavia, os apresentaremos nesta 

seção, completando os 130 clubes que disputaram a primeira divisão do futebol nacional. 7 

Clubes se enquadram nesta situação, tendo participado do campeonato brasileiro somente após 

1987, são eles: São Caetano, Grêmio Barueri, Paraná Clube, J.Malucelli, Ipatinga, Brasiliense 

e Cuiabá. O São Caetano disputou 7 edições da primeira divisão (00, 01, 02, 03, 04, 05, 06,), 

possuindo boas campanhas neste período, sendo seguidamente vice-campeão brasileiro em 

2000 e 2001, terminando em 6° lugar em 2002 e em quarto em 2003. Atualmente o clube não 

disputa nenhuma competição nacional. O Grêmio Barueri disputou as edições de 2009 e 2010, 

terminando em 11° lugar em 2009 e sendo rebaixado no ano seguinte. O Paraná Clube disputou 

16 edições da primeira divisão, sendo a primeira em 1993. Porém, o clube se formou após a 

junção do Colorado com o Pinheiros, em 1990, clubes que disputaram a primeira divisão antes 

de 1987. Atualmente o Paraná disputa a Série C do campeonato brasileiro. O J.Malucelli, 

também conhecido como Malutrom, disputou apenas a edição de 2000, terminando na 15° 

colocação. O Ipatinga participou da edição de 2008, sendo rebaixado na 20° colocação. O clube 

não se encontra disputando nenhuma competição a nível nacional. O Brasiliense disputou a 

edição de 2005, sendo rebaixado na 22° colocação. Por fim, o Cuiabá se encontra disputando a 

atual edição do campeonato, em 2021. 

2.25 ANÁLISE GRÁFICA 

 

Para exemplificar de maneira clara e visual os dados coletados neste capítulo, apresento 

abaixo gráficos que comparam os números nos períodos explicitados. O primeiro gráfico, 

contrasta o número de participações por estado nos dois períodos. Enquanto o segundo, 

compara o índice de participação dos mesmos entre os períodos. Ou seja, o índice indica a 

média de participação de cada estado em cada período. No âmbito do número de participações, 

notaremos que alguns estados tiveram números maiores no segundo período, principalmente 

pelo fato de ser um período maior, 16 edições no primeiro e 35 no segundo. Neste gráfico, nos 
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atentaremos aos estados que passaram a ser inexistentes no torneio. Na apresentação dos 

índices, notaremos que o número médio de participação de todos os estados diminuiu. 

2.25.1 GRÁFICO 1 

 

No gráfico acima, apresentamos o número de participações por estado, nos períodos de 

1971 a 1986 e no período de 1987 a 2021. Destacaremos neste gráfico os casos dos estados que 

o número de participações despencou, mesmo que o segundo período obtenha mais que o dobro 

de edições do primeiro. Os 5 estados da federação que não haviam cedido representante no 

primeiro período (AC, AP, RO, RR, TO) seguiram da mesma maneira no segundo, e até a atual 

edição, não conquistaram uma vaga na primeira divisão. 13 estados tiveram uma queda 

acentuada dos seus números de participação, alguns caindo para 0, e outros para participações 

esporádicas. Alagoas saiu de 21 participações em 16 edições, para apenas 1 em 35, seguido por 

Amazonas de 23 para 0, Ceará de 30 para 14, Distrito Federal de 15 para 5, Espírito Santo de 

19 para 1, Maranhão de 17 para 0, Mato Grosso do Sul de 17 para 0, Mato Grosso de 14 para 

1, Pará de 26 para 11, Paraíba de 18 para 0, Piauí de 18 para 0, Rio Grande do Norte de 20 para 

3, e Sergipe de 19 para 0. 9 estados aumentaram o seu número de participações após 1987 (BA, 

GO, MG, PE, PR, RJ, RS, SC, SP), devido principalmente ao maior número de edições. Porém, 

todos estes também apresentaram queda em seu índice de participação média por edição, como 

apresentaremos no gráfico a seguir. 
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2.25.2 GRÁFICO 2 

 

 

Os valores apresentados no gráfico acima, representam a divisão do número de 

participações dos estados nos períodos pelo número de edições, indicando um índice de 

participação média de cada estado por edição em cada período. Como podemos notar, todos os 

estados tiveram queda em seu índice, até mesmo os que mantiveram frequência assegurada na 

primeira divisão. Alguns estados tiveram quedas menos significativas em seus índices, como 

São Paulo, caindo de 7,31 para 6,20, Santa Catarina, saindo de 1,44 para 1,02, Rio Grande do 

Sul, de 3,0 para 2,31 e o Paraná de 2,5 para 2,086, sendo estes estados tendo quedas abaixo de 

30%. Porém, outros estados tiveram quedas mais acentuadas de seus índices, como o Rio de 

Janeiro, de 6,5 para 3,80, representando 41,5% de queda, assim como Pernambuco, caindo de 

2,62 para 1,31, representando uma queda de 49,9 %, Minas Gerais, decaindo de 3,44 para 2,22, 

indicando uma queda de 35,5%, Goiás, de 1,7 para 1,1, queda de 35,3 % e o estado da Bahia, 

tendo uma queda de 2,4 para 1,4, chegando à queda de 41,7% de seu índice. Todos os demais 

estados sofreram quedas ainda mais acentuadas de seus índices, sendo do menor para os 

maiores, Ceará com uma queda de 78,7%, Pará, 80,7%, Distrito Federal, 84,8%, Rio Grande 

do Norte,93,1%, Mato Grosso, 96,7%, Espírito Santo, 96,6%, Alagoas, 97,8% e Amazonas, 

Maranhão, Mato Grosso do Sul, Paraíba, Piauí e Sergipe com 100% de queda. 
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3 - CONSTRUÇÃO DO CAMPEONATO BRASILEIRO 

 

Desde que se pratica futebol no Brasil, buscou-se a organização de torneios interestaduais 

entre clubes (Ferreira, 2018, p.80). No entanto, nenhum torneio se consolidou até a idealização 

do campeonato brasileiro (Ferreira, 2018, p.80). Um dos torneios interestaduais que se 

destacaram anteriormente ao campeonato brasileiro fora o Torneio Rio-São Paulo, disputado 

de 1933 a 1966 (Ferreira, 2018, p.80). No mesmo modelo também podemos citar o Campeonato 

Brasileiro de seleções estaduais, que teve seu início em 1922 e foi disputado até 1963. De 1959 

a 1967 ocorreram as disputas da Taça Brasil, competição que reunia os campeões estaduais para 

definir o representante brasileiro na recém-criada Taça Libertadores da América. Todos esses 

torneios eram organizados pela Confederação Brasileira de Desportos.  

Em 1967 surge o que seria o embrião do Campeonato Brasileiro, o torneio Roberto Gomes 

Pedrosa, conhecido como “Robertão” ou Taça de Prata. Este torneio deriva do então Rio-São 

Paulo, mais a participação dos principais clubes de Minas Gerais e Rio Grande do Sul, com 

alguns outros clubes convidados. O “Robertão” seria disputado até o ano de 1970, precedendo 

o Campeonato Brasileiro.  

O contexto político do período era a participação do governo militar no campo desportivo, 

como exemplifica Daniel Vinicius Ferreira: 

É preciso destacar que o contexto de surgimento do torneio, em 1971, presenciava o 

recrudescimento da ditadura militar, instaurada no Brasil desde 1964. Tal fenômeno 

que se materializava, pelos militares, numa busca de maior centralização política, no 

projeto econômico desenvolvimentista, na ampliação das bases do próprio poder e 

implementação do chamado plano de integração nacional, dialogou e influenciou os 

moldes que o campeonato adquiriria ao longo dos anos. O interesse dos militares sobre 

o futebol vinha aumentando, sobretudo desde a derrota do selecionado na Copa de 

1966, e em 1970, a própria comissão técnica da seleção já estava militarizada. Após 

o tricampeonato de futebol mundial conquistado no México, e aos números 

expressivos de crescimento econômico (o que não significava melhor distribuição de 

renda), o país vivia um clima de ufanismo nacionalista propagado especialmente pelo 

governo, que via crescentemente no futebol um instrumento poderoso para promover 

propaganda e estratégias políticas: assim, o “Brasil grande” passaria também pelo 

projeto de um “brasileirão” no futebol. (FERREIRA, 2018, p.81)  

 

As transformações no futebol influenciaram mudanças na mídia brasileira, com enfoque 

para a mídia esportiva. Os cronistas esportivos teriam participação nos processos de discussão 

do futebol brasileiro, e por isso, pode-se admitir que tiveram forte influência nas mudanças 

ocorridas na década de 80. A revista Placar surgiu como uma publicação de interesse nacional, 

participando das discussões e defendendo reformas na estrutura do futebol nacional. A partir 
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deste momento, a mídia teve influência direta nos caminhos trilhados pelo desporto no país 

(Ferreira, 2018, p.84).  

Os torneios que antecederam o Campeonato Brasileiro não contavam com uma base 

financeira suficientemente concreta para tornar viável um torneio nacional (Ferreira, 2018, 

p.86). No âmbito das finanças, o Campeonato de Seleções Estaduais se pautava principalmente 

nos grandes públicos gerados pelas rivalidades regionais (Ferreira, 2018, p.86). A Taça Brasil 

era disputada em formato de copa, e suas fases eram regionalizadas, devido aos custos e o 

complicado deslocamento pelo território continental (Ferreira, 2018, p.86). Assim, os clubes 

não dispunham de um histórico financeiro que pudesse ser utilizado para financiar o 

Campeonato Brasileiro, que necessitaria de um aporte financeiro para sua realização.  

O Campeonato Brasileiro surgiria como uma solução para atender a diferentes 

demandas, como a parte financeira dos clubes, aparar arestas no âmbito organizacional dos 

campeonatos, manter o poder da CBD como organizadora do torneio, proporcionar um 

calendário com bases financeiras para os clubes de grande expressão e consolidar a organização 

política do futebol nacional (Ferreira, 2018, p.87). A principal esperança da alta rentabilidade 

do torneio estaria na possibilidade de grandes confrontos interestaduais entre clubes com 

grandes torcidas, em desalinho com os campeonatos estaduais, que proporcionavam poucos 

jogos de grande apelo, o que não garantia grandes públicos (Ferreira, 2018, p.88). Neste 

período, as principais fontes de renda dos clubes eram as bilheterias e a negociação dos passes 

dos jogadores (Ferreira, 2018, p.88). Por fim, o campeonato contaria com a participação do 

governo militar em sua organização. O regime tinha por objetivo utilizar o futebol, a grande 

paixão da pátria, como instrumento do projeto político de integração nacional, que buscava 

diminuir o poder de forma regional e centralizá-lo na União (Ferreira, 2018, p.89). Portanto, 

contaria com a participação dos clubes de expressão de todas as capitais do país no campeonato, 

para balizar o objetivo do plano político. Esta participação na organização se daria por meio de 

subsídios dados pelo governo aos clubes, como pagamento de custos de viagens, hospedagens 

e passagens aéreas. Estes custos seriam financiados pela receita advinda da loteria esportiva, 

criada em 1969 (Ferreira, 2018, p.89). 

A primeira edição do campeonato brasileiro contou com um rompimento no que cerne a 

configuração dos clubes, visto que algumas equipes que não foram convidadas a participar do 

torneio ficaram descontentes, e, em contrapartida, criaram um campeonato paralelo, chamado 

de O Torneio da Integração Nacional. O número reduzido de apenas 20 participantes e a 
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organização do torneio paralelo desagradou os militares, já que ia contra o projeto de integração 

nacional. A partir disso, o número de participantes aumentava a cada edição, com clubes das 

mais diversas regiões do país. 

Para participarem do campeonato, os clubes seriam selecionados e convidados pela CBD, 

então presidida por João Havelange. Havelange ocupava o cargo desde 1958 e contava com 

influência política, principalmente por estar à frente da CBD durante a conquista dos 3 

campeonatos mundiais vencidos pela seleção até aquele momento. Este prestígio político o 

levaria a assumir a presidência da FIFA. Durante a gestão de Havelange, a CBD considerava 

principalmente critérios técnicos no momento de convidar os clubes a participarem do torneio. 

Os campeões estaduais eram recorrentemente convidados, construindo-se um campeonato com 

clubes de todos os estados com futebol profissional. Durante os anos, alguns outros critérios 

foram levados em consideração no momento do convite, como o apelo popular detido pelo 

clube, estrutura física, se o clube possuía um grande estádio e a estrutura logística da região. 

Esses critérios garantiam a participação de todos os grandes clubes do país, evitando cisões e 

assegurando uma base financeira sólida para o torneio (Ferreira, 2018, p.94). Base essa que se 

formaria a partir de grandes públicos e dos resultados obtidos pela loteria esportiva (Ferreira, 

2018, p.94). Posteriormente, para que se pudesse garantir e proporcionar ao campeonato um 

volumoso número de espectadores, seria adicionado aos critérios um fator não técnico, que seria 

o critério público, garantindo a participação de clubes que conquistassem grandes bilheterias, 

nas fases finais do campeonato.  

A partir de 1975, quando o Almirante Heleno Nunes assumiu a presidência da CBD, se 

iniciou uma ampla expansão do número de participantes no campeonato, tornando esse o 

período em que se conquistou o maior número de participantes. Essa expansão é por vezes 

atrelada ao desempenho político nas regiões, ou seja, onde a ARENA (Partido do Regime) não 

obtivesse bons resultados políticos, os clubes seriam convidados. Isso seria definido pela 

famosa frase “Onde a Arena vai mal, um time no nacional” (Ferreira, 2018, p.95). Assim, se 

iniciaria uma fase de interiorização do campeonato, partindo de 40 clubes para 54 em 1976, 62 

em 1977, 74 em 1978 e chegando ao ápice em 1979, com 94 clubes. Durante o mandato de 

Nunes, se iniciou um afastamento e o fim da convergência de objetivos comuns entre os grandes 

clubes e a CBD, diminuindo a influência destes nas decisões da entidade, atrelada à instituição 

do voto unitário como forma de representatividade das federações e na confederação. Estes 

fatores levaram ao descontentamento dos clubes de massa em relação à CBD (Ferreira, 2018, 

p.97). 
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O início da década de 80 seria marcado por mudanças no futebol nacional e na política 

nacional. A abertura política somada à pressão dos grandes clubes por mudanças levou a criação 

da CBF, Confederação Brasileira de Futebol, que substituiria a CBD como uma confederação 

focada somente no futebol. Giullite Coutinho foi então escolhido como seu primeiro presidente. 

O objetivo inicial era diminuir o número de participantes do campeonato, atendendo ao pedido 

dos grandes clubes, que viam na possibilidade do aumento do público uma maneira de se 

solucionar a crise financeira que os clubes alegavam enfrentar durante toda a década de 80, 

atrelada a crise econômica em que o país se encontrava. O advento da CBF levou a um processo 

de reconfiguração, onde o governo sairia do ponto central da organização esportiva, sendo este 

poder alcançado pelos grandes clubes, que passariam a projetar um processo de 

desenvolvimento do futebol nacional aos seus interesses. O número médio de participantes 

durante a década seria de 40, até a Copa União em 87, que contaria com 16 equipes.  

O mandato de Giullite Coutinho já iniciaria com grandes mudanças, com a realização do 

campeonato brasileiro de 1980 em duas divisões, o que foi contrário ao processo de 

interiorização da década anterior, prevalecendo a partir de então o desejo dos grandes clubes. 

A primeira divisão passou a ser conhecida como Taça de Ouro e contaria com a participação de 

40 clubes. Participaram assim todos os campeões estaduais e, nas federações maiores, também 

se estendeu a participação dos vice-campeões. Entraram no plano de ações da gestão de 

Coutinho medidas em prol de modificações a partir do marketing esportivo e da 

comercialização do futebol. Um novo calendário, a criação da segunda divisão, novos critérios 

de televisionamento e a liberação da exposição de propagandas nos fardamentos dos clubes 

foram as medidas iniciais. Entretanto, o mandato de Coutinho teria um obstáculo, que seria a 

forte crise econômica em que o país se encontrava, afetando o futebol com estádios vazios, 

clubes com grandes dívidas, gestões pouco profissionais e a perda de grandes ídolos para o 

futebol do exterior (Ferreira, 2018, p.105). 

Coutinho não conseguiu agradar totalmente os grandes clubes e a imprensa, os quais 

queriam campeonatos ainda menores e regulamentos que não mudassem ano após ano. 

Exercendo sua influência, a imprensa cobrava mudanças e, inspirada principalmente no 

campeonato italiano, buscava um campeonato com 20 equipes, com turno e returno, 

rebaixamento e acesso. Além disso, iniciou um processo que culminou na perda de notoriedade 

e importância dos campeonatos estaduais. O campeonato italiano neste período era o grande 

exemplo do futebol europeu e o principal destino dos grandes craques brasileiros que 
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emigravam do país. A revista Placar propunha este modelo italiano, como afirma Juca Kfouri, 

editor da revista: 

Temos dito que a solução é óbvia. É a mesma adotada no mundo inteiro e aqui, até o 

começo da década passada: turno, returno, ponto corrido, o time que fizer mais pontos 

é campeão (...) na média o torcedor sai ganhando, as rendas serão maiores e o campeão 

será, sempre, o melhor. (KFOURI, 1981, p.9)  

O senhor Pedro parece desconhecer que o Brasil foi tricampeão mundial exatamente 

na época em que o futebol se limitava ao eixo Rio-São Paulo ou, como em 1970, 

estava ampliado tão somente com os gaúchos, paranaenses, mineiros, pernambucanos 

e baianos, ou seja, a nata dos times brasileiros. De lá para cá, como é fácil constatar, 

a Seleção não ganhou mais nada e foi nesse período que inventou-se integrar o país 

pelo futebol. (KFOURI, 1984, p.3)  

 

A crise enfrentada pelos clubes culminou na perda de diversos atletas de destaque para o 

exterior, em sua maioria para o futebol italiano, que se encontrava em um bom momento 

econômico, em contraste com o futebol brasileiro. De 1980 a 1989, 1.252 atletas deixaram o 

país rumo ao exterior (Proni, 2000, p.151). Esta tendência de perda de grandes jogadores seria 

vista para muitos como a decadência do futebol nacional, que deixou de ter os seus grandes 

craques disputando os seus campeonatos. Em seu livro, Passes e Impasses, Ronaldo Helal 

apresenta artigos da época que exemplificam este sentimento:  

Entre 1981 e 1985, encontramos alguns artigos que trataram especificamente do 

êxodo com um problema para o nosso futebol.” Após Zico, futebol teme por seu 

futuro” (Estado de S. Paulo,07/06/81) falava da dificuldade dos times em manter suas 

estrelas e o que poderia acontecer com o nosso futebol com a ausência destes ídolos. 

“Flamengo vende Zico e Garrincha morre” (Jornal do Brasil, 31/12/83) enfatizava o 

fato de que vender os melhores jogadores não era a solução para a crise financeira dos 

clubes e culpava o êxodo pelo fracasso comercial dos campeonatos. (Helal, 1997, 

p.82) 

 

O debate sobre o que estaria causando a crise dividiu-se em duas posições: de um lado, 

os dirigentes da CBF e das federações estaduais entendiam que tudo estava ligado a crise 

econômica, buscando “fatores externos” para explicar a crise (Proni, 2000, p.154). Do outro, os 

dirigentes dos clubes e a imprensa entendiam que uma estrutura administrativa arcaica e uma 

legislação que dava pouca autonomia aos clubes era o que estaria causando a crise (Proni, 2000, 

p.154). A posição da CBF era de que vinha fazendo o possível para auxiliar os clubes no 

combate a crise. Giullite Coutinho, então presidente da entidade, apresentou esse discurso no 

Ciclo de Debates, que ocorreu em 1983 na Câmara Federal: 

A oportunidade de falar sobre o profissionalismo e a estrutura atual do nosso futebol 

é meritória(...) cabe a nós, da CBF, sua entidade, manter com 26 federações filiadas, 

4 amadoras e 22 profissionais, a direção do nosso futebol. A complexidade de dirigir 

esse contexto se origina no fato de que seus valores econômicos, técnicos e sociais 

são totalmente diferenciados(..) 
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A situação econômica dos clubes brasileiros, em geral, pode ser considerada boa. Os 

clubes italianos, tem simplesmente instalações comerciais e esportivas. A maioria dos 

clubes brasileiros dispõe de vasto patrimônio, imobilizado em sedes sociais, campos 

e estádios(...) Sua situação financeira, em alguns casos, é satisfatória(...) na maioria, 

no entanto, a situação é deficitária. Isso se deve, de um lado, a existência de grande 

número de partidas deficitárias, especialmente nos campeonatos estaduais e, de outro, 

aos salários elevados pagos a alguns atletas, em discordância com a realidade 

econômica do nosso país(...) outros fatores sociais com implicações sobre a vida 

econômica dos clubes não dependem das autoridades esportivas. Eu citaria, como 

exemplo, a segurança(...) também a inflação galopante que atinge nosso país, com 

implicações diretas no custo operacional das entidades e com consequências indiretas 

pela desvalorização da nossa moeda, facilitando o êxodo dos nossos jogadores e 

técnicos. (CÂMARA DOS DEPTADOS,1983, p.110-115.)  

 

Uma saída encontrada pelos clubes como solução da crise seria o crescimento do 

marketing esportivo. Após a permissão da exploração do uniforme, os clubes passaram a ter 

mais uma fonte de receitas. O crescimento de programações esportivas na televisão também 

ajudou a consolidar a relação entre futebol e propaganda. Canais passariam a investir no 

marketing esportivo, percebendo o seu potencial. Este crescimento e desenvolvimento do 

marketing esportivo era uma tendência mundial, que veio de encontro aos clubes brasileiros. A 

exposição conquistada era importante, não só para se obter contratos de patrocínio, mas também 

ajudar na valorização do passe dos jogadores. No entanto, a amadora administração dos clubes 

acabou por atrapalhar o aproveitamento máximo do potencial e da rentabilidade que o 

marketing esportivo poderia oferecer (Proni, 2000, p.159). Muitas empresas não tomavam o 

investimento no futebol como um investimento seguro, por decorrência das gestões pouco 

profissionais. A desorganização dos campeonatos e a instabilidade interna na direção dos 

clubes, faziam com que poucas empresas se dispusessem a utilizar o patrocínio de clubes como 

propaganda para seus produtos (Proni, 2000, p.159). Esta visão do mercado mudaria após a 

Copa União e a criação do Clube dos 13, estreitando as relações entre futebol e mídia.  

Porém, a realidade é que as receitas dos clubes aumentaram com a exploração de novas 

fontes de receitas, indicando que o problema da crise financeira não se encontrava no 

faturamento dos clubes, mas sim no aumento de gastos. Este aumento de gastos insuflou uma 

maior necessidade de receitas, que levou os grandes clubes a defenderem um campeonato 

concentrado entre si, para dividir com uma quantidade menor de clubes as receitas 

vislumbradas. 

 

 

 



31 

 

 

4 - CAMPEONATO BRASILEIRO DE 1987 E O CLUBE DOS 13  
  

No ano de 1987, a CBF informa aos clubes que não teria capacidade financeira para 

subsidiar o Campeonato Brasileiro por meio da loteria esportiva. Além disso, as regras do 

campeonato de 1986 haviam sido quebradas para favorecer um grande clube do Rio de Janeiro 

(Vasco da Gama) a entrar na segunda fase da competição e, somado a esses fatores, a média de 

público do campeonato de 1986 havia sido a segunda menor da década (Helal, 1997, p.85). 

Uma pesquisa realizada pelo IBOPE, preparada para o jornal O Globo, realizada nos dias 16 e 

17 de julho de 1986, indicava que o interesse pelo futebol estava diminuindo: 

Uma pesquisa realizada em 16 e 17 de julho no Rio de Janeiro e em São Paulo sobre 

a imagem do futebol indicou que o maior ídolo esportivo do país era o piloto de 

fórmula 1, Ayrton Senna, e, dentre os cinco atletas mais citados, três eram de outros 

esportes e apenas dois eram jogadores de futebol. A pesquisa mostrou que, apesar de 

ainda ser o esporte preferido da maioria (71,5%), o interesse pelo futebol estava 

diminuindo dramaticamente. Mais da metade dos entrevistados não tinham visto ainda 

um jogo ao vivo naquele ano (53%). Além disso 45,7% consideravam os dirigentes 

dos clubes maus administradores enquanto que 55,6% consideravam os dirigentes da 

CBF maus administradores. Esta pesquisa deu ao movimento o apoio e a legitimidade 

que ele precisava para seguir adiante. (Helal,1997, p.86) 

 

A soma desses fatores, levou os clubes a lançarem uma liga independente, formada pelos 

13 grandes clubes do futebol nacional, que seria conhecida como Clube dos 13. Os clubes 

membros seriam os 4 grandes do Rio de Janeiro (Flamengo, Vasco, Fluminense e Botafogo), 

os 4 grandes clubes de São Paulo (São Paulo, Corinthians, Santos e Palmeiras), os 2 grandes 

clubes de Minas Gerais (Cruzeiro e Atlético), os 2 grandes clubes do Rio Grande do Sul 

(Grêmio e Internacional) e o Esporte Clube Bahia, como representante da Bahia e do Nordeste. 

As principais propostas do Clube dos 13, seriam: a) a criação de divisões no futebol brasileiro; 

b) campeonato de 1987 com apenas 13 clubes, jogado em turno e returno; c) em 1988, divisão 

A com dezesseis clubes e divisão B com dezesseis clubes; d) menos clubes nos campeonatos 

regionais; e) jogos só nos fins de semana a partir de 1988; f) conselho arbitral na CBF, com 

clubes da divisão principal; g) imediata adoção de um sistema proporcional de voto; h) 

convocação dos jogadores para a seleção não mais obrigatória, mas facultativa; i) elaboração 

do calendário de 1988 em diante (Helal,1997, p.87). Após negociações entre CBF e o Clube 

dos 13, chegou-se a um módulo de disputa com 16 clubes no módulo amarelo e 16 no módulo 

verde (Helal,1997, p.90). O campeão se definiria na disputa de um quadrangular com o vice e 

o campeão de cada módulo. Do módulo verde participariam os 13 clubes membros, mais o 

Goiás, Santa Cruz e o Coritiba, convidados por suas capacidades de gerar bons públicos 

(Helal,1997). A negociação por um módulo que agradasse o Clube dos 13 e a CBF ocorreu em 
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decorrência da ilegalidade do movimento e por este não ser reconhecido pela FIFA, 

necessitando assim da CBF para ser chancelado. Caso contrário, os clubes poderiam sofrer 

sanções impostas pela FIFA por este tipo de movimento. O campeonato conquistou uma média 

de público de 20.877 espectadores, a qual estava acima das últimas edições do torneio, mas 

muito abaixo dos 40.000 de média que foi inicialmente projetado pelo Clube dos 13 

(Helal,1997, p.95). 

Márcio Braga, que voltara a ser presidente do Flamengo e que se encontrava como vice-

presidente da Comissão de Esporte e Turismo da Câmara Federal, juntamente com Carlos 

Miguel Aidar, presidente do São Paulo, foram os principais líderes do movimento dos clubes. 

A formação do Clube dos 13 e a organização da Copa União foram defendidas como parte do 

processo de redemocratização do país e uma modernização para a profissionalização do futebol 

nacional. O campeonato vendeu seus direitos televisivos para a TV Globo por 3,4 milhões de 

dólares e a Coca-Cola estampou sua marca nos uniformes da grande maioria dos clubes 

participantes (Helal,1997, p.92). 

Como é de conhecimento de todos que acompanham futebol no Brasil, este torneio é 

rodeado por polêmicas, sendo o campeonato mais polêmico da história do nosso futebol. Esta 

polêmica deve-se ao fato de quem é o verdadeiro campeão do campeonato brasileiro de 87, 

pois, Flamengo e Internacional, vice e campeão do módulo verde, em decisão conjunta com o 

Clube dos 13, se recusaram a participar do quadrangular final imposto pela CBF, onde 

enfrentariam o campeão e vice do módulo amarelo, Sport e Guarani. Por um lado, o Flamengo, 

campeão do módulo verde, conhecido como Copa União, intitula-se campeão brasileiro do ano 

de 1987, por outro, o Sport, campeão do módulo amarelo e do quadrangular final, também 

defende este posto. Esta polêmica segue até os dias atuais, sem uma resolução definitiva. Porém, 

neste texto, pouco nos importa quem é o campeão de 1987, e nem nos propomos a entrar nesta 

discussão. O que de fato buscamos discutir, são os impactos nocivos deste torneio e de suas 

consequências, para a grande maioria dos clubes profissionais no território brasileiro. Algumas 

características do torneio, como a redução abrupta do número de participantes, de 48, em 1986, 

para 16 em 87 e a exclusão dos critérios técnicos na formulação do torneio, foram extremamente 

prejudiciais a alguns clubes. Se analisarmos a classificação final do campeonato de 1986, dos 

quatro primeiros colocados (São Paulo, Guarani, Atlético-MG e América-RJ), dois não foram 

convidados para o torneio, não sendo premiados, como deveriam, pelo seu desempenho no 

campeonato anterior. A Portuguesa-SP, ao fim do campeonato de 1986, terminou na 10° 

colocação, a frente de Flamengo (11°), Vasco (13°), Grêmio (14°), Internacional (17°), Santos 
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(19°), Goiás (23°), Santa Cruz (26°), Botafogo (31°) e Coritiba (44°), e não foi classificado ao 

torneio, em detrimento de seu desempenho esportivo superior aos 9 clubes citados. Assim como 

o Joinville, que com a 12° colocação, estaria a frente esportivamente de 8, dos 9 clubes citados. 

O jornalista Juca Kfouri, em sua coluna no Uol, define o América-RJ como a maior vítima da 

Copa União: 

(...) O que nos interessa, contudo, é outro efeito daquele campeonato – muito 

menos visível do que a por vezes histriônica disputa entre os rubro-negros 

pernambucano e carioca: a “morte” de um grande clube, no rastro do que se almejava 

ser o primeiro passado da modernização do futebol brasileiro. Falamos aqui do 

América, sete vezes campeão carioca e cujo hino é considerado o mais belo entre 

todos os grandes clubes do Brasil. Tradicional equipe carioca e, por décadas 

considerada a quinta potência do futebol do estado do Rio de Janeiro, o América 

simplesmente definhou ao não ser convidado para disputar a Copa União de 1987, 

disputa que se daria entre os clubes mais tradicionais do país. (...) Conte-se a história 

como queira, mas a verdade é que aquele foi o tiro de misericórdia em um clube 

tradicional fundado em uma cidade que possui outros quatro clubes considerados 

grandes. Lembre-se que na década de 1980 a fonte mais importante de recursos para 

os clubes eram as bilheterias, renda expressiva e que, em um país marcado por 

constantes crises econômicas e surtos inflacionários, significava fluxo de caixa para 

manter um time de futebol competitivo. (...) Diante de tamanha injustiça, o América 

não topou ingressar na disputa e ficou o ano de 1987 sem participar de qualquer 

competição de nível nacional. Em 1988, voltaria a disputar a primeira divisão, mas o 

mundo gira e as coisas mudam. Por completo. Aquele ano “sabático” cobrou seu preço 

e o time do América em 1988 era diametralmente oposto áquele que disputou o 

campeonato nacional de 1986. (KFOURI,2021, p.1)6 

Um paralelo importante tratado por Juca no mesmo texto citado acima, é a comparação 

entre a Copa União e a tentativa de alguns clubes europeus criarem o que seria chamado de 

“Superliga Europeia”, torneio que seria composto por clubes convidados, deixando de lado a 

classificação das ligas nacionais, ou seja, tornando-se irrelevante o critério técnico, com o 

intuito de proporcionar maior número de enfrentamento entre os clubes considerados de maior 

apelo, com o objetivo de aumentar a receita dos clubes membros, com a alcunha de “salvar o 

futebol europeu”, a partir de uma maior monetização. Estas características nos lembram em 

muito o torneio ao qual discutimos neste capítulo, os grandes clubes com inciativas de 

desenvolvimento a si próprios, marginalizando os clubes que não seriam convidados ao torneio. 

Após duras críticas de torcedores, imprensa e público em geral, chegando ao caso de 

manifestações de algumas torcidas, a ideia do torneio não seguiu adiante. Juca compara os 

torneios da seguinte maneira:  

O ano é 2021, mas poderia ser 1987. Grandes clubes se reúnem em uma liga 

para disputar um campeonato de futebol sem a chancela formal de uma organização 

filiada á FIFA. Aconteceu no Brasil em relação ao módulo amarelo da Copa União e, 

 
6 KFOURI, Juca. Uol Esporte,2021. Blog do Juca. Disponível em: https://blogdojuca.uol.com.br/2021/04/a-
maior-vitima-da-copa-uniao/ Acesso em 30/08/2021. 
 

https://blogdojuca.uol.com.br/2021/04/a-maior-vitima-da-copa-uniao/
https://blogdojuca.uol.com.br/2021/04/a-maior-vitima-da-copa-uniao/


34 

 

 

quase trinta e cinco anos depois, uma iniciativa muito semelhante voltou a ocorrer na 

recente tentativa de clubes europeus de se auto-organizarem para a disputa de um 

campeonato continental. Há muito ainda a ser escrito sobre o tema. Muitos críticos se 

referiram á formação de um “cartel de clubes”, onde os gigantes europeus buscariam 

a concentração econômica para, não apenas eliminar os clubes pequenos, mas, antes, 

relegar os clubes médios a um segundo plano futebolístico. Outro ponto também 

levantado foi a dissociação do futebol – esporte popular por natureza – de seus 

torcedores mais fiéis, tornando-o um esporte cada vez mais elitista e acessível somente 

áqueles cujos poder aquisitivo é capaz de fazer frente aos cada vez mais caros 

ingressos para as principais partidas, fenômeno que já chegou ao Brasil, mas que ainda 

ocorre principalmente em solo europeu. São discussões legítimas e que intuitivamente 

remetem á experiência nacional de 1987. Noves-fora os problemas extracampo 

ocorridos no campeonato brasileiro de 1986 e a decisão da CBF em não organizar o 

campeonato brasileiro do ano seguinte, o fato é que o Brasil- vejam só que ironia – já 

protagonizou experiência muito semelhante a que se tentou esse ano na Europa. 

(KFOURI,2021, p.1) 7 

As mudanças trazidas pela organização da Copa União, são vistas como um processo de 

“modernização”, porém restrita aos clubes de grande apelo popular que tomariam as decisões 

do futebol nacional a partir de suas necessidades, gerando uma modernização pouco inclusiva. 

Para Marcelo Proni, em seu livro "Metamorfose do Futebol”, não haveria uma revolução no 

futebol brasileiro com o Clube dos 13, mas sim uma mudança na configuração esportiva. Para 

Proni, uma elite de 20 a 30 clubes, em detrimento de uma grande maioria, que ficaria de fora 

dos ganhos financeiros e tecnológicos, faria uma “modernização” para si, beneficiados pela 

conjuntura política de redemocratização, constituindo interesses em comum para se chegar a 

um torneio mais enxuto e exclusivo (Proni, 2000). Para o historiador Luiz Carlos Ribeiro, o 

caminho escolhido foi tornar mais rentável os clubes membros do Clube dos 13, a partir de um 

campeonato mais enxuto, e sem haver qualquer planejamento mais abrangente para a gestão do 

futebol no Brasil (Ferreira, 2018). A disputa entre CBF e Clube dos 13 é vista por Helal como 

um confronto entre códigos “modernos” e tradicionais, exemplificando o que DaMatta chama 

de “dilema brasileiro”, o conflito eterno que a sociedade brasileira tem entre os valores 

tradicionais e o advento de modernização (Helal, 1997). Este conflito é evidenciado na fala de 

Carlos Miguel Aidar, um dos líderes do movimento: 

“Nossa posição está decidida. Só disputamos o Campeonato Brasileiro com 13 

clubes...Estamos apresentando nossa desfiliação da Associação Brasileira de Clubes 

e fundando a União dos Grandes Clubes Brasileiros, o “Clube dos 13”. Chega de 

estádios vazios, de competições deficitárias, de regulamentos enrolados, de processos 

na justiça. Tínhamos que tomar uma providência. Não sei se o nosso movimento é 

legal em termos jurídicos, mas posso garantir que é legítimo. É a única maneira de 

salvar o já falido futebol brasileiro.” (Jornal do Brasil, 14/07/1987) 

O movimento perdeu força nos anos seguintes, após a discussão do regulamento final 

do campeonato de 1987 (Helal,1997, p.98). Em 1988, o campeonato passou a contar com 24 

 
7 KFOURI, Juca. Uol Esporte,2021. Blog do Juca. Disponível em: https://blogdojuca.uol.com.br/2021/04/a-
maior-vitima-da-copa-uniao/ Acesso em 30/08/2021. 

https://blogdojuca.uol.com.br/2021/04/a-maior-vitima-da-copa-uniao/
https://blogdojuca.uol.com.br/2021/04/a-maior-vitima-da-copa-uniao/
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clubes, e então a Rede Globo rompeu o contrato de 5 anos que havia firmado com o Clube dos 

13. No entanto, o movimento, mesmo enfraquecido, havia mudado algumas questões no 

futebol. Carlos Miguel Aidar avalia o movimento da seguinte maneira: 

Nós iniciamos a profissionalização administrativa, introduzimos o marketing e 

criamos o Conselho Arbitral nas federações e CBF...Influenciamos também a 

Constituição de 1988 e agora existe o artigo 217 que dá mais autonomia aos 

clubes...Não salvamos o futebol brasileiro porque não alcançamos todos os objetivos 

propostos, nós queríamos mais do que atingimos, porém, demos passos importantes. 

Temos hoje um começo de profissionalização administrativa nos clubes e a discussão 

do Projeto Zico. O futebol ainda está em crise, mas a crise só não é pior por causa do 

Clube dos 13. Certamente, poderíamos estar melhor se tivéssemos continuado nossa 

rebelião contra a CBF. (Helal, 1997, p.98) 

 

Apesar dos ganhos, a autonomia dos clubes não foi vista na prática e a disputa com a CBF 

enfraqueceu. Alguns dirigentes que gostariam de continuar com o movimento, criticaram outros 

pela falta de endosso por não ter coragem de desafiar a CBF. Em seu livro, Ronaldo Helal 

apresenta declarações de dois dirigentes: 

“Infelizmente, outros dirigentes de clubes de futebol não têm coragem para desafiar o 

sistema. Eles pensam em termos imediatos, em ser campeão, em ganhar prestígio. 

Para isso, eles trocam favores com as federações e com a CBF porque eles temem 

retaliações.” (Helal, 1997, p.99) 

“O movimento perdeu a força por causa do pensamento imediatista dos dirigentes que 

temem retaliação. Eles querem ter mais poder no Arbitral e então negociam com os 

clubes pequenos e com os presidentes das federações e da CBF, ao invés de ser unirem 

aos grandes clubes.” (Helal, 1997, p.99) 

 

Um legado deixado pelo movimento consiste na capacidade de se entender o futebol como 

um produto rentável comercialmente. Os contratos firmados entre clubes, empresas e redes 

televisivas, seriam mais rentáveis nos anos seguintes (Helal,1997, p.99). O colunista Sérgio 

Noronha (Jornal do Brasil, 08/03/1997) escreve em sua coluna sobre esta relação comercial no 

futebol: 

...De R$ 12 milhões recebidos no ano passado, os clubes têm a promessa de R$ 45 

milhões neste ano, se contar com rendas indiretas...Estes R$ 45 milhões podem chegar 

a R$ 120 milhões anuais. Esta informação já chegou ao presidente da CBF, Ricardo 

Teixeira, e é por isso que ele prega reformas radicais já no próximo campeonato 

brasileiro. Por que dezesseis clubes no Brasileiro? Porque este é o número considerado 

ideal para a elaboração de um campeonato enxuto e organizado. As empresas não vão 

querer gastar R$ 120 milhões em um campeonato cheio de jogos deficitários... O 

primeiro toque desta realidade veio com o contrato milionário Nike-CBF. Ele não foi 

a consequência de uma paixão desvairada de um executivo pelo nosso futebol, e sim 

da constatação de que o mercado esportivo brasileiro é o terceiro do mundo... (Jornal 

do Brasil, 08/03/97) 
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A partir deste momento, a comercialização teve cada vez mais espaço e importância nas 

mesas de negociações do futebol nacional, sua relevância e influência aumentando a cada ano 

e a cada investimento. O marketing esportivo seria cada vez mais explorado, mas ainda muito 

longe da sua capacidade de plena exploração principalmente pela continuidade da estrutura 

política institucional (Proni, 2000).  

Porém, todas essas mudanças, vendidas como solução pelo Clube dos 13, não foram de 

fato eficazes na resolução dos principais problemas do futebol brasileiro. Este aumento de 

receita em nada interferiria na perda de jogadores para o exterior, que passariam a seguir para 

a Europa e outros centros cada vez mais precocemente, diferentemente do início desta 

emigração esportiva, em que jogadores consagrados eram os prioritariamente negociados com 

o exterior. Em seu livro, “Passes e impasses”, o Sociólogo Ronaldo Helal explicita a gravidade 

da perda de grandes jogadores ao exterior: 

“A “crise do futebol brasileiro” é explicada pelo modelo “tradicional” de 

organização do futebol, baseado no amadorismo dos dirigentes e na política de troca 

de favores entre clubes e federações. Este modelo é o responsável pela desorganização 

dos campeonatos, gerando jogos deficitários que acabam contribuindo para a 

emigração dos craques para o exterior. Este êxodo não somente diminui a qualidade 

dos jogos, mas gera uma escassez de ídolos, elementos importantes para promover a 

identificação coletiva. Isto acaba levando á queda de público, que afetas as finanças 

dos clubes, aumentando o êxodo e assim por diante” (HELAL, 1997, p.33) 

 

A principal medida defendida pela cúpula do clube dos 13, a diminuição de participantes 

por edição, não surtiu o  efeito esperado.  Os números mostram que essa medida, defendida 

para “salvar” o futebol brasileiro de jogos e campeonatos deficitários, não alcançou os 

resultados prometidos:  
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A tabela acima8, coletada no livro A Metamorfose do Futebol, de Marcelo Proni, contém 

os dados de número de participantes, média de público e número de atletas negociados com o 

exterior, no período de 1971 a 1999. Como podemos notar, a Copa União de 1987, conquistou 

uma boa média de público, sendo a 3° maior média do período. Porém, se analisarmos os anos 

seguintes, esse aumento na média de público não se consolidou, mesmo com o número reduzido 

de participantes. As edições de 1980, 1981, 1982, 1983 e 1984, todas com 40 participantes, 

tiveram média de público maiores que as edições de 1988 a 1999, sendo o número máximo de 

participantes do período, 32. Isso nos evidencia que a medida de encolhimento do campeonato, 

não foi eficaz, como se prometia, para tornar a média de público mais elevada, e o campeonato 

mais rentável.  Além disso, o êxodo de jogadores, um dos principais problemas do futebol 

brasileiro, apontado por Helal, aumentou de forma evidente na década seguinte, não sendo 

freado pelas medidas de modernização, expondo que as mesmas não foram eficazes para evitar 

a exportação dos grandes jogadores ao exterior.  

É inegável que a formação do Clubes dos 13 e a organização da Copa União foram 

importantes no desenvolvimento do marketing esportivo no Brasil, com a ressalva que esta 

modernização veio ao encontro dos clubes, não o contrário, visto que essa associação 

profissional já era utilizada em outras ligas há algum tempo. Porém, as principais medidas e 

mudanças trazidas pelo movimento, tiveram por resultado muito mais notório, o aumento da 

distância entre grandes e pequenos clubes, concentrando o futebol nacional e o seu 

desenvolvimento, ocasionando o desaparecimento e a perca de notoriedade de clubes 

tradicionais do nosso futebol, além de, concentrar o desenvolvimento do esporte em algumas 

regiões do país. O resultado disso é que ano após ano, o número de clubes profissionais no 

Brasil diminui.  Em 2009, a CBF registrava 783 clubes profissionais, caindo para 776 em 2015, 

722 em 20179 e 650 em 201910 

 
8 PRONI, Marcelo Weishaupt. A metamorfose do futebol. Campinas: Instituto de Economia da 

Unicamp/Fapesp,2000, p.151. 

9 MATTOS, Rodrigo. Uol Esporte,2018. Futebol brasileiro tem desaparecimento de 44 clubes em 2017. 
Disponível em: https://rodrigomattos.blogosfera.uol.com.br/2018/01/22/futebol-brasileiro-tem-
desaparecimento-de-44-clubes-em-2017/ Acesso em: 31/08/2021. 
10 GAZETA, Esportiva. Gazeta Esportiva,2020. São Paulo é o estado brasileiro com mais clubes de futebol 
profissional. Disponível em: https://www.gazetaesportiva.com/futebol/sao-paulo-e-o-estado-brasileiro-com-
mais-clubes-de-futebol-profissional/ Acesso em: 31/08/2021. 

https://rodrigomattos.blogosfera.uol.com.br/2018/01/22/futebol-brasileiro-tem-desaparecimento-de-44-clubes-em-2017/
https://rodrigomattos.blogosfera.uol.com.br/2018/01/22/futebol-brasileiro-tem-desaparecimento-de-44-clubes-em-2017/
https://www.gazetaesportiva.com/futebol/sao-paulo-e-o-estado-brasileiro-com-mais-clubes-de-futebol-profissional/
https://www.gazetaesportiva.com/futebol/sao-paulo-e-o-estado-brasileiro-com-mais-clubes-de-futebol-profissional/
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5 - CONSIDERAÇÕES FINAIS  
 

Com o advento de diversas mudanças ocorridas no futebol brasileiro na década de 80, 

identificou-se um fenômeno estrutural de concentração do futebol nacional e, como 

consequência, desaparecimento e/ou perca de notoriedade de clubes tradicionais do nosso 

futebol. Diferentemente do que o senso comum indica, de que más gestões dos clubes os 

levaram a essa situação, o que de fato ocorreu foi um problema sistêmico, que atacou diversos 

clubes pelo país. O resultado disso foi um campeonato brasileiro, principal competição do 

calendário, cada vez mais exclusivo e pouco democrático. Diversos estados e clubes assíduos 

nos torneios até então, não puderam mais encontrar esse espaço, levando muitos clubes 

tradicionais a não voltarem a primeira divisão e hoje, se encontrar muito longe disso. O processo 

que levou a esse resultado, iniciou-se na virada da década de 70 para de 80, com o seu auge no 

campeonato brasileiro de 1987. Os clubes de massa do país, dos grandes centros, foram 

conquistando cada vez mais espaço nas tomadas de decisões dos rumos do nosso futebol, 

pensando no desenvolvimento próprio, sem analisar de forma abrangente quais os caminhos o 

nosso futebol pluralmente deveria seguir. Isto levou a criação do Clube dos 13 e ao campeonato 

de 1987, sendo organizado pelos clubes membros, com seus interesses e critérios. Essa 

reorganização da estrutura desportiva mudou o rumo e a história de muitos clubes e 

campeonatos nas décadas seguintes, refletindo no campeonato brasileiro até a atual edição. 

O que se pôde constatar como resultado dessa concentração é um campeonato pouco 

inclusivo para um país com dimensões continentais. Dos 22 estados que possuíam futebol 

profissional até 1986 e cederam representantes ao campeonato, 6 nunca mais tiveram clubes na 

primeira divisão, enquanto outros 7 estados tiveram participações irrisórias, com quedas 

acentuadas. O atual campeonato possui apenas clubes de 11 estados, representando 40,7% dos 

27 estados da federação brasileira. A concentração também é encontrada nos campeões, apenas 

7 estados possuem campeões da competição, 3 do Sudeste, 2 do Sul e dois do Nordeste, e 

mesmo entre eles de forma desigual, visto que os títulos se concentram na região sudeste, sendo 

82,4 % dos títulos11. Além disso, todas essas mudanças forçadas em prol dos interesses dos 

clubes de massa e vendidas para “salvar” o futebol brasileiro, passaram longe de atingir os seus 

objetivos, visto que os grandes clubes só viram aumentar a disparidade entre eles e o futebol 

 
11 BNAPROJETOS. Bola n@ Área, 2002. O arquivo do futebol. Disponível em: https://www.bolanaarea.com/ 

Acesso em 30/08/2021. 
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europeu, por diversos motivos, entre eles econômico, e viram seus grandes jogadores, seus 

grandes craques, instrumentos de identificação coletiva (Helal,1997), partirem cada vez mais 

cedo para o exterior.  

O que podemos concluir, após a pesquisa apresentada, é que o futebol brasileiro 

precisava na década de 80 e precisa até hoje, de mudanças estruturais. Porém, estas mudanças, 

em prol da modernização do esporte, da profissionalização, devem ser tomadas de forma plural, 

em conjunto com todos os clubes profissionais do nosso território, a fim de desenvolver o 

principal esporte do país em todas as regiões. Ao idealizar quais seriam os rumos do futebol 

brasileiro, alguns questionamentos devem ser colocados à mesa. Será que um país com mais de 

200 milhões de habitantes, divididos em 5 regiões com culturas distintas e 27 estados, deve 

seguir o modelo adotado pelo futebol europeu, de apenas 20 clubes na primeira divisão, em 

países com população consideravelmente menor? Será que todas as regiões do país não 

possuem capacidade de possuir times competitivos, se a oportunidade lhes for dada? Acredito 

que a fórmula de disputa do nosso principal campeonato deva ser repensada, de forma 

regionalizada, oportunizar clubes de todas as regiões do país a disputar nossa competição de 

maior relevância. Apenas 7%12 das cidades brasileiras possuem times profissionais e 90% 

jogam pouco, 19 partidas por temporada13, evidenciando como nosso futebol é concentrado e 

seu calendário desequilibrado. Sem dúvidas, é uma discussão complexa, que careceria de 

diversas discussões, visto que mudaria radicalmente a configuração esportiva atual. Porém, 

talvez, o primeiro passo seja sairmos do senso comum, e pensar e nos questionar sobre o que 

queremos e esperamos do nosso futebol. 

Por fim, deixo aqui uma visão pessoal sobre o tema. Sou capixaba, nascido em Vila-

Velha, no ano de 1998. Sou apaixonado por este esporte bretão, influenciado pelo meu pai. 

Nunca vi um clube capixaba disputar a primeira divisão nacional, pois a última participação de 

um clube capixaba fora em 1993, com a Desportiva Ferroviária. Aqui existem milhares de 

torcedores apaixonados por futebol, em sua grande maioria, torcedores dos 4 grandes clubes do 

Rio de Janeiro. Apenas uma pequena resistência ainda valoriza o futebol capixaba. Nunca fui 

incentivado a torcer por algum clube capixaba por ninguém ao meu redor, e, pelo contrário, 

 
12 ESTADÃO CONTEÚDO. O tempo, 2020. No Brasil, só 7% das cidades têm times profissionais de futebol, 
aponta pesquisa. Disponível em: https://www.otempo.com.br/superfc/no-brasil-so-7-das-cidades-tem-times-
profissionais-de-futebol-aponta-pesquisa-1.2349315 . Acesso em: 31/08/2021. 
13 GONÇALVES, V. TRENGOUSE, G. Lance, 2018. Brasil perde número de clubes e 90% dos registrados na CBF 
jogam pouco. Disponível em: https://www.lance.com.br/futebol-nacional/brasil-perde-numero-clubes-dos-
registrados-cbf-joga-pouco.html . Acesso em: 31/08/2021. 

https://www.otempo.com.br/superfc/no-brasil-so-7-das-cidades-tem-times-profissionais-de-futebol-aponta-pesquisa-1.2349315
https://www.otempo.com.br/superfc/no-brasil-so-7-das-cidades-tem-times-profissionais-de-futebol-aponta-pesquisa-1.2349315
https://www.lance.com.br/futebol-nacional/brasil-perde-numero-clubes-dos-registrados-cbf-joga-pouco.html
https://www.lance.com.br/futebol-nacional/brasil-perde-numero-clubes-dos-registrados-cbf-joga-pouco.html
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sempre se tratou esse tema com desdém. Será que, se os clubes capixabas continuassem a 

frequentar a primeira divisão, esta situação poderia ser diferente? Será que, se hoje, os mesmos 

clubes voltassem a ter essa oportunidade, poderíamos formar uma nova geração de torcedores 

capixabas? Deixo esse questionamento não só ao futebol capixaba, mas a todos os outros 16 

estados que não possuem representantes na atual primeira divisão do nosso futebol. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



41 

 

 

6 - REFERÊNCIAS BIBLIOGRÁFICAS  
 

FERREIRA, Daniel Vinícius. História do campeonato brasileiro de futebol (1971-1987): Para 

além da narrativa da “modernização” do futebol brasileiro. 27.nov.2018. 

HELAL, Ronaldo. Passes e Impasses: Futebol e a cultura de massa no Brasil. Petrópolis, Rio 

de Janeiro: Vozes,1997. 

PRONI, Marcelo Weishaupt. A metamorfose do futebol. Campinas: Instituto de Economia da 

Unicamp/Fapesp,2000. 

DAMATTA, Roberto. Carnavais, malandros e heróis: para uma sociologia do dilema 

brasileiro. Rio de Janeiro, Zahar. 

MIRANDA, Thiago de Carvalho. 40 anos do campeonato brasileiro ou torneio Rio-São 

Paulo. Curitiba, 2012. 

RIBEIRO, Luiz Carlos. “Reordenamento das ligas de futebol: Crise ou nova ordem?” Revista 

Recorde de História do Esporte. Volume 5, número 1, Rio de Janeiro, junho de 2012, p. 1-28. 

KFOURI, Juca. Uol Esporte,2021. Blog do Juca. Disponível em: 

https://blogdojuca.uol.com.br/2021/04/a-maior-vitima-da-copa-uniao/ Acesso em 30/08/2021. 

 

BNAPROJETOS. Bola n@ Área, 2002. O arquivo do futebol. Disponível em: 

https://www.bolanaarea.com/ Acesso em 30/08/2021. 

 

RSSSF BRASIL. RSSSF Brasil,1999. The Rec.Sport.Soccer Statistics Foundation. Disponível 

em: https://rsssfbrasil.com/ Acesso em: 30/08/2021. 

 

REDAÇÃO PLACAR. Veja,2017. Rio de Janeiro é cidade com mais clubes na história da 1ª 

divisão. Disponível em: https://veja.abril.com.br/placar/rio-de-janeiro-e-cidade-com-mais-

clubes-na-historia-da-1-divisao/ Acesso em: 31/08/2021. 

 

FREITAS, Bruno. Uol Esporte, 2017. Futebol. Por que Corinthians, São Paulo e Santos 

boicotaram o Brasileirão de 1979. Disponível em: 

https://www.uol.com.br/esporte/futebol/ultimas-noticias/2017/08/25/por-que-corinthians-sao-

paulo-e-santos-boicotaram-o-brasileirao-de-1979.htm Acesso em: 31/08/2021. 

 

ESTADÃO CONTEÚDO. O tempo, 2020. No Brasil, só 7% das cidades têm times 

profissionais de futebol, aponta pesquisa. Disponível em: 

https://www.otempo.com.br/superfc/no-brasil-so-7-das-cidades-tem-times-profissionais-de-

futebol-aponta-pesquisa-1.2349315 . Acesso em: 31/08/2021. 

 

GONÇALVES, V. TRENGOUSE, G. Lance, 2018. Brasil perde número de clubes e 90% dos 

registrados na CBF jogam pouco. Disponível em: https://www.lance.com.br/futebol-

nacional/brasil-perde-numero-clubes-dos-registrados-cbf-joga-pouco.html . Acesso em: 

31/08/2021. 

 

MATTOS, Rodrigo. Uol Esporte,2018. Futebol brasileiro tem desaparecimento de 44 clubes 

em 2017. Disponível em: https://rodrigomattos.blogosfera.uol.com.br/2018/01/22/futebol-

brasileiro-tem-desaparecimento-de-44-clubes-em-2017/ Acesso em: 31/08/2021. 

https://blogdojuca.uol.com.br/2021/04/a-maior-vitima-da-copa-uniao/
https://www.bolanaarea.com/
https://rsssfbrasil.com/
https://veja.abril.com.br/placar/rio-de-janeiro-e-cidade-com-mais-clubes-na-historia-da-1-divisao/
https://veja.abril.com.br/placar/rio-de-janeiro-e-cidade-com-mais-clubes-na-historia-da-1-divisao/
https://www.uol.com.br/esporte/futebol/ultimas-noticias/2017/08/25/por-que-corinthians-sao-paulo-e-santos-boicotaram-o-brasileirao-de-1979.htm
https://www.uol.com.br/esporte/futebol/ultimas-noticias/2017/08/25/por-que-corinthians-sao-paulo-e-santos-boicotaram-o-brasileirao-de-1979.htm
https://www.otempo.com.br/superfc/no-brasil-so-7-das-cidades-tem-times-profissionais-de-futebol-aponta-pesquisa-1.2349315
https://www.otempo.com.br/superfc/no-brasil-so-7-das-cidades-tem-times-profissionais-de-futebol-aponta-pesquisa-1.2349315
https://www.lance.com.br/futebol-nacional/brasil-perde-numero-clubes-dos-registrados-cbf-joga-pouco.html
https://www.lance.com.br/futebol-nacional/brasil-perde-numero-clubes-dos-registrados-cbf-joga-pouco.html
https://rodrigomattos.blogosfera.uol.com.br/2018/01/22/futebol-brasileiro-tem-desaparecimento-de-44-clubes-em-2017/
https://rodrigomattos.blogosfera.uol.com.br/2018/01/22/futebol-brasileiro-tem-desaparecimento-de-44-clubes-em-2017/


42 

 

 

 

GAZETA, Esportiva. Gazeta Esportiva,2020. São Paulo é o estado brasileiro com mais clubes 

de futebol profissional. Disponível em: https://www.gazetaesportiva.com/futebol/sao-paulo-e-

o-estado-brasileiro-com-mais-clubes-de-futebol-profissional/ Acesso em: 31/08/2021. 

 
 
 

 
 

 

 

 

 

https://www.gazetaesportiva.com/futebol/sao-paulo-e-o-estado-brasileiro-com-mais-clubes-de-futebol-profissional/
https://www.gazetaesportiva.com/futebol/sao-paulo-e-o-estado-brasileiro-com-mais-clubes-de-futebol-profissional/

	1983eee92f5f0cea605859dfcdc6e9433617dcfcf1bf2ebcb5ecd21316dff2ef.pdf
	c272428adfc982d664d122898531166aadf65f81a4ccc371d7e4d4b629d2fbd0.pdf
	1983eee92f5f0cea605859dfcdc6e9433617dcfcf1bf2ebcb5ecd21316dff2ef.pdf

