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Resumo: Assistir a programas esportivos tem sido uma dinâmica de lazer 

bastante praticada por telespectadores da TV brasileira. A justificativa, para tal 

afirmação, pode ser demonstrada pelos índices de audiências que tais 

programas possuem. Mas, como o esporte é assistido na TV? Ou melhor, como 

os/as telespectadores/as assistem aos programas esportivos? No conforto de 

suas casas? Em um bar lotado? Foi por meio dessas perguntas que comecei a 

trilhar os caminhos desta pesquisa, assim como na busca de interlocutores/as. 

Partindo do entendimento da amplitude de modalidades esportivas, delimitei um 

recorte em jogos de artes marciais como o UFC (Ultimate Fight Combat) e 

partidas de futebol da Seleção Brasileira. A delimitação dessas programações 

esportivas partiu de um levantamento inicial com os/as interlocutores/as dos 

programas que eles/as mais assistiam em bares da cidade de Belém. Portanto, 

fiz a escolha pelo UFC e jogos da Seleção Brasileira durante a Copa do Mundo 



realizada no Brasil no ano de 2014. Foram entrevistadas onze pessoas (sete 

homens e quatro mulheres) com um roteiro semiestruturado, entretanto cada 

conversa teve uma dinâmica diferenciada. O objetivo com este artigo, então, é o 

de retratar uma experiência de trabalho de campo, no qual percorri espaços de 

lazer como bares da cidade de Belém do Pará, no intuito de observar como 

ocorrem as práticas de sociabilidades e consumo nesses ambientes. Como 

resultado, percebi que esses bares citadinos são buscados de acordo com os 

grupos presentes e as programações ali existentes, busca essa como uma 

peregrinação de bar em bar até achar aquele que está “bombando” e evitando 

aqueles “escrotos”.  
Palavras-Chave: Bares; Cidade; Consumo; Sociabilidades. 

 

 

 

Introdução 
 

Um trânsito confuso: carros e motocicletas realizam um espetáculo 

dinâmico, tempestuoso e, por vezes, agressivo. No sábado à noite, a fiscalização 

é quase nula e os abusos cometidos nesse trânsito ganham dimensões 

ampliadas. Isso sem mencionar os ônibus, que adicionam mais dinâmica a esse 

cenário. Alguns deles param em meio à avenida, tumultuando o tráfego, e os 

passageiros descem dos ônibus fora do local de paragem regular. Os condutores 

dos carros e motocicletas procuram estacionamentos e a pergunta que fica é: 

para onde vão todas essas pessoas? 

O contexto mencionado acima ocorre em uma das principais avenidas da 

cidade de Belém do Pará, a Visconde de Souza Franco1 (imagem abaixo). Ali, 

assim como em suas transversais e ruas paralelas, estão localizados diversos 

bares que são procurados por aquelas pessoas para assistir jogos de futebol e 

lutas como as do UFC (Ultimate Fight Combat). 

                                                        
1 A Avenida Visconde de Souza Franca, popularmente conhecida como “Doca”, é uma das 
principais vias da cidade e que sofreu uma transformação urbanística nos últimos trinta anos, 
sendo “ocupada” por edifícios luxuosos, lojas de grandes marcas, faculdades particulares e 
Shopping Center cujo alvo são as classes A e B. Além disso, é utilizada para comemorações de 
títulos de clubes de futebol e vitórias eleitorais de partidos políticos de direita. A Doca, também, 
é vista, pelos/as interlocutores/as desta pesquisa, como um espaço elitizado de Belém. 



 

 
 

As pessoas oriundas dos ônibus, carros e motocicletas que moram em 

bairros próximos ou mesmo distantes da Avenida Visconde de Souza Franco 

(localizada na parte central de Belém) se deslocam, então, na direção desses 

bares. No sábado à noite, transitando por uma rua transversal à avenida referida 

me deparei com certa multidão, caminhando dividida por pequenos grupos pelas 

calçadas, outros se arriscando por um caminhar no asfalto, competindo por 

espaço com os carros e as motocicletas. Realizava esse percurso na companhia 

de Diego Aguiar, Ruth e Gilberto, bem como com essa pequena multidão. Logo, 

Diego Aguiar comentou: “Olha só, parece uma peregrinação” e era mesmo. A 

caminhada prosseguia até um bar mais próximo, caso este não tivesse mesas e 

cadeiras vazias a peregrinação continuava rumo a outro bar. 

Se o próximo bar encontrado estivesse praticamente vazio, com muitas 

mesas e cadeiras livres a peregrinação continuava, pois um espaço como aquele 

não era tido como ideal para assistir aos programas esportivos. A peregrinação 

seguia de bar em bar até encontrar um espaço com um público considerável, 

pessoas conhecidas, poucas mesas e cadeiras livres, pois eram indicativos que 

aquele lugar estava “bombando”. 

Assistir a programas esportivos tem sido uma dinâmica de lazer bastante 

praticada por telespectadores da TV brasileira. A justificativa, para tal afirmação, 

pode ser demonstrada pelos índices de audiências que tais programas possuem 



(Bourdieu, 1997). Mas, como o esporte é assistido na TV? Ou melhor, como 

os/as telespectadores/as assistem aos programas esportivos? No conforto de 

suas casas? Em um bar lotado? Foi por meio dessas perguntas que comecei a 

trilhar os caminhos desta pesquisa, assim como na busca de interlocutores/as.  

Partindo do entendimento da amplitude de modalidades esportivas, 

delimitei um recorte em jogos de artes marciais como o UFC e as partidas de 

futebol da Seleção Brasileira. A delimitação dessas programações esportivas 

partiu de um levantamento inicial com os/as interlocutores/as dos programas que 

eles/as mais assistiam em bares da cidade de Belém. Portanto, fiz a escolha pelo 

UFC e jogos da Seleção Brasileira durante a Copa do Mundo realizada no Brasil 

no ano de 2014. Foram entrevistadas onze pessoas (sete homens e quatro 

mulheres) com um roteiro semiestruturado, entretanto cada conversa teve uma 

dinâmica diferenciada. O objetivo com este artigo, então, é o de retratar uma 

experiência de trabalho de campo, na qual percorri espaços de lazer como bares 

da cidade de Belém do Pará, no intuito de observar como ocorrem as práticas 

de sociabilidades e consumo nesses ambientes. 

O casal de namorados Ruth e Gilberto, assim como Diego Aguiar fazem 

parte desses onze interlocutores/as desta investigação, assim como Allan 

Kardec, Edgar, Wagner, Sérgio, William, Miriam, Heloisa e Valéria. Seus nomes 

são fictícios como forma de preservar suas identidades e a escolha deles partiu 

dos próprios atores/atrizes sociais em questão. 

A pesquisa foi iniciada devido a minha participação no Grupo de Pesquisa 

“Fisionomia Belém2”, vinculado ao CNPq, cujo objetivo se intensifica em observar 

a dinâmica da comunicação visual da cidade, bem como a comunicação 

midiática, literária e o audiovisual; e sua relação com a contemporaneidade, com 

base no olhar interdisciplinar da Antropologia, Comunicação e Filosofia. As 

imagens utilizadas nesta investigação pertencem ao projeto e podem ser 

encontradas no blog “Fisionomia Belém”3. 

                                                        
2 Projeto coordenado pelo Prof. Dr. Relivaldo Pinho e conta com a participação dos seguintes 
integrantes: Enderson Oliveira, Vanda Amin, Robson Cardoso de Oliveira, Ângelo Cavalcante, 
Danilo Caetano, Paulo Victor Dias, Priscila Bentes, Yasmin Pires e Victória Costa. O projeto 
dispõe de um blog, no qual estão organizadas as principais informações da sua natureza 
acadêmica, assim como um conjunto de imagens que revelam uma Belém sem os clichês de 
cidade mítica, cidade da floresta, mas exibe uma urbe com uma complexidade particularizada. 
Destarte, recentemente fora lançado o documentário “Fisionomia Belém” também como um 
produto do êxito do projeto. 
3 http://projetofisionomiabelem.blogspot.com.br/ 



Antes do início do diálogo com os/as interlocutores/as, realizei o exercício 

de trabalho de campo, na ação de percorrer a cidade de Belém e alguns bares 

da urbe. Meu intuito era o de observar as dinâmicas e sociabilidades nesses 

ambientes, mesmo que a distância. Nesta tentativa, percorri sozinho alguns 

espaços da cidade de Belém em dias de jogos da Seleção Brasileira durante a 

Copa das Confederações realizada no país entre os meses de junho a julho de 

2013. 

Massimo Canevacci (2004) se refere à cidade de São Paulo como 

“polifônica”, devido às várias vozes que se expressam na urbe. Nesse sentido, o 

autor propõe uma metodologia da comunicação urbana, na qual o antropólogo 

esteja imerso em um perder-se na cidade, permeado por essas múltiplas vozes, 

buscando ser um “estrangeiro”, se desenraizar, estranhando essa polifonia, 

cenas e contextos visualizados na urbe. 

O olhar “estrangeiro” possibilita uma visão diferenciada daqueles que 

circulam pelo espaço e que talvez não tenham a percepção a qual teria um 

agente social de fora curioso, observando cada detalhe. As diferenças 

registradas pelas “lentes estrangeiras” possibilitam uma nova compreensão da 

cidade, devendo ser registrado e articulado, potencializando assim um 

entendimento sobre a cidade, novo, particularizado (Canevacci, 2004). 

Embora uma imprecisão do dicionário, Chris Jenks e Tiago Neves (2000) 

classificam o flâneur como um sujeito que caminha pela cidade sem pressa, 

aleatoriamente, sendo um “produto” do complexo urbano e que observa as 

pessoas, bem como os contextos sociais. Esses autores propõem semelhanças 

e diferenças entre o flâneur e o etnógrafo urbano: o flâneur serve mais como 

inspiração ao antropólogo/a, sendo uma imagem da qual o/a antropólogo/a se 

aproxima, mas não a exerce. 

O etnógrafo urbano se diferencia do flâneur, pois não edifica sua pesquisa 

de modo aleatório, é necessário um “projeto”, mas as investigações são também 

abertas ao “inesperado” em campo e aos “imponderáveis da vida real” 

(Malinowski, 1978: 33). Mas nessa caminhada, em junho de 2013, a perspectiva 

do flâneur benjaminiano fora necessária. Iniciei o percurso na Avenida Visconde 

de Souza Franco, transitando por essa via assim como suas transversais. Logo, 

me deparei com diversos bares nos quais percebi que as dinâmicas se 

diferenciavam de bar em bar, alguns bastante cheios e outros nem tanto. 



Em alguns bares era possível 

notar ambientes com poucas pessoas, 

mas que demonstravam intimidade em 

demasiado (imagens ao lado), como se 

conhecessem há bastante tempo, como 

se aquele espaço de lazer fosse sempre 

acionado como um lugar de “encontro 

de amigos”, lugar esse que possuía um 

significado simbólico nas sociabilidades 

praticadas naqueles estabelecimentos, 

o bar como construção de sociabilidade 

(Nascimento, 1999). 

 

A leitura que faço daqueles bares 

como espaços de “encontros de 

amigos” com mais intimidade vai à 

oposição da maioria dos relatos que 

ouvi durante a pesquisa de campo, nos quais os/as interlocutores/as procuravam 

por bares mais badalados, mais “cheios” e que demonstrassem serem 

ambientes mais animados, sem necessariamente ser um espaço frequentado 

pelo circulo de amigos/as daqueles sujeitos. 

Nesses espaços urbanos de lazer, há uma variedade de propósitos que 

levam pessoas a interagirem. Segundo Georg Simmel (1983), essas relações 

sociais são construídas seja por via religiosa, econômica, sexual, amizades e 

outras interações, para fins de socialização, fortalecimento e/ou proteção ao 

grupo. A sociabilidade está, intimamente, ligada à forma como se dá a sociação4, 

pois é por meio dessa forma que a unidade é construída. 

Durante as conversas com os/as interlocutores/as, ouvi narrativas nas 

quais a escolha do bar, para assistir aos programas esportivos, dava-se a partir 

de um estabelecimento cujo nome fosse bastante reconhecido pelos/as 

moradores/as da cidade e fossem mais “badalados”, “cheios”, com um público 

                                                        
4 Para Simmel (1983), a sociação é o agrupamento de determinados indivíduos no intuito de 
satisfazerem seus interesses. 



elevado e que proporcionasse, na visão deles/as, maior “emoção” ao assistir aos 

programas esportivos.  

Após esse transitar pela cidade de Belém, ainda em 2013, no intuito de 

observar as dinâmicas e sociabilidades nos bares e a relação do público 

presente com o aparelho de TV e sua programação televisiva; passei a construir 

a rede de interlocutores/as para a pesquisa de campo desta investigação. 

Para a escolha dos/as interlocutores/as, recorri às mídias sociais como 

Facebook e Twitter na procura por sujeitos que mencionassem o hábito de 

assistir a programas esportivos em bares da cidade de Belém. Minha intenção, 

com isso, estava na procura por possíveis interlocutores/as com os quais poderia 

transitar pelo espaço citadino e observar as dinâmicas e sociabilidades inscritas 

nessas práticas de consumo e lazer. 

Nesse intento, dialoguei com onze pessoas (sete homens e quatro 

mulheres) em bares da cidade. Todos/as responderam que os motivos que os/as 

levam a frequentar esses espaços devem-se a possibilidade de permitir encontro 

de amigos/as e diversão. Alguns/mas comentaram sobre o consumo de bebidas 

alcoólicas, dentre elas a mais destacada a cerveja. Um espaço de paquera 

também foi apontado por três interlocutores/as (Allan Kardec, Valéria e Wagner). 

Pesquisas de Antropologia Urbana expõem um dado parcial de 

investigações na urbe, a cidade passa a ser uma rua ou um bairro. “Não é a partir 

da própria cidade que emergem os conhecimentos da Antropologia Urbana, mas 

a partir de uma montagem de sequências da vida urbana retiradas de uma ínfima 

parte do curso real do mundo” (Agier, 2011: 59). 

Então, neste artigo me concentro na observação apenas da Avenida 

Visconde de Souza Franco, sem a pretensão de estender os resultados dessa 

investigação para outras regiões da cidade de Belém do Pará. Essa avenida se 

estende por dois bairros: Umarizal, tido como um bairro de classe média alta e 

que sofreu um intenso processo de urbanização nos últimos anos; e o Reduto, 

com antigas fábricas, algumas já abandonadas, conhecido como um bairro 

decadente e com pontos de prostituição de mulheres, homens e travestis. A 

frequência da pesquisa de campo se intensificou na região do Umarizal, 

entretanto alguns bares no Reduto também eram procurados5. 

                                                        
5 Os bairros do Umarizal e Reduto, além dos bares, concentram espaços de sociabilidade 
voltados ao público GLS (França, 2006). Milton Silva Filho e Ramon Reis (2013) se concentraram 



 

“Joga a teia”: a peregrinação até as lutas do UFC 

 

Aqui retomo o argumento sobre a peregrinação de bar em bar, 

especificamente aquele episódio no qual Diego Aguiar comentou sobre essa 

representação. Bem, um dos entendimentos sobre o ato de peregrinar é: “Ir em 

romaria por lugares santos ou de devoção” (Ferreira, 2001: 527). Falar em 

peregrinação, em Belém do Pará, envolve também a religiosidade. Nesse 

contexto, Diego Aguiar é extremamente católico, fato esse que me certifiquei 

mais a frente no diálogo já na mesa de bar. Então, ao evocar a peregrinação, 

esse interlocutor acionou uma representação de caminhada de vários passantes 

em romaria, tal qual a procissão do Círio de Nazaré6. 

A peregrinação, desse dia, foi longa, iniciando na Avenida Visconde de 

Souza Franco, passando por transversais como a Antônio Barreto, Domingos 

Marreiros e paralela como a Almirante Wandenkolk (imagem abaixo). Nesse 

percurso, Ruth, Gilberto, Diego Aguiar e Eu nos deparamos com diversos bares, 

porém ou estavam lotados ou um tanto vazios. A caminhada prosseguiu até o 

retorno à Visconde de Souza Franco, local esse onde encontramos um bar 

inscrito nas categorias de entendimento de desejável pelos/as interlocutores/as. 

                                                        
na pesquisa de campo em boates desses dois bairros centrais da cidade. Todavia, não deixaram 
de observar a circulação de jovens sujeitos provenientes de regiões ditas periféricas de Belém 
como Guamá, Terra Firme e Jurunas; mostrando, de certa forma, um encontro de classes 
distintas. 
6 A grande procissão do Círio de Nazaré ocorre no segundo domingo do mês de outubro na 
capital paraense, reunindo mais de dois milhões de fiéis, atualmente. É um momento de fé e 
devoção da população católica de Belém. 



 

O bar eleito da noite estava cheio, um público, em sua maioria, tido como 

jovem na faixa etária entre 20 e 40 anos. O estabelecimento tinha dois andares, 

mas aparentemente não era grande. Na parte superior havia duas pequenas 

salas na qual se encontravam mesas e cadeiras. O andar inferior também tinha 

um ambiente mínimo para comportar mesas e cadeiras e espaços nos 

corredores para o trânsito dos garçons. Entretanto, o estabelecimento utilizava 

as calçadas para dispor mais mesas e cadeiras e curiosamente era o espaço 

mais disputado. Gilberto justificou que isso se devia a possibilidade de beber 

olhando a cidade noturna, principalmente quando em noites de lua cheia. O bar 

era refrigerado internamente e lá fora o vento natural noturno se fazia presente. 

Todas as mesas e cadeiras do estabelecimento eram harmonicamente 

organizadas em direção ao aparelho de TV, as lutas do UFC, já em cena, eram 

protagonistas nas retinas da grande maioria dos que estavam ali presentes. 

Havia, é claro, grupos conversando sobre assuntos que fugiam das artes 

marciais, mas a predominância dos que se deslocaram até aquele bar tinham 

um objetivo: assistir a luta do Anderson Silva. 

Visualmente o público era majoritariamente masculino, as mulheres ali 

presentes estavam acompanhadas: namoradas (Ruth se enquadrava nessa 

categoria) ou mesmo casadas. Ao ser indagada por mim sobre isso, ela 

respondeu que sempre frequenta bares com seu namorado, Gilberto, mas que 

também se utiliza daqueles espaços com amigos. Com relação há não 



significativa presença feminina, tanto Ruth quanto Gilberto atribuíram que as 

artes marciais e o futebol não exercem fascínio nas mulheres de um modo 

significativo. Em outra ida a campo com Miriam, ela disse que frequentava bares 

para assistir as lutas do UFC por incentivo de seu irmão. Heloisa, outra 

interlocutora, optava por assistir aos combates na sua casa, evitando os bares, 

todavia sua paixão pelas artes marciais era sempre ressaltada, gostava de 

assistir e não de praticar, e não visualizava como uma prática incomum as 

mulheres: “Eu acho que UFC é para todo mundo assistir, não é porque sou 

mulher que vou deixar de assistir. Gosto de assistir novelas, mas também gosto 

de UFC”. 

Denise Jardim (2001) vai relatando o fluxo de homens “de bar em bar” e 

a inserção destes nesses espaços, com suas performances definidas e 

rotinizadas, eles necessitavam representar um papel de provedor da família. A 

masculinidade, então, é construída não só pelos contrastes entre homens e 

mulheres, mas também entre homens com outros homens por meio de 

características demarcadas como masculino. 

As lutas prosseguiam e era fascinante observar as expressões faciais, os 

gestos não verbais das pessoas ali nas mesas, bem como os comentários: 

“Muito fraco ele” se referiu Diego Aguiar a um lutador após perder o combate; 

“Por que a gente para para ver isso?” comentou Ruth ao assistir aos golpes. A 

luta de mulheres no UFC é um episódio a parte e somente isso engendraria outro 

artigo, contudo os comentários de homens e mulheres do bar convergiam no 

sentido de que aquela modalidade esportiva não era adequada a elas. Se antes, 

com os combates entre homens, os golpes com muita técnica oriunda de outras 

artes marciais, como judô e Karatê, eram valorizadas; com as mulheres falas 

como “puxa o cabelo dela”, “dá uma unhada na cara dela” eram gritadas por 

vários consumidores do espaço, inclusive por mulheres como a própria Ruth. 

Na luta principal, o confronto se deu entre Anderson Silva e o 

norteamericano Chris Weidman. Este era o confronto mais aguardado e devido 

à popularidade do lutador brasileiro o bar estava ainda mais cheio naquela noite; 

constatei isso ao dialogar, rapidamente, com o garçom que atendia a nossa 

mesa. O público do bar se animou ainda mais. Falas de incentivo foram ditas: 

“Joga a teia” disse Gilberto a partir da representação de como Anderson Silva 

também é reconhecido, Spider (Aranha). 



Nesse confronto7, Anderson Silva acabou fraturando a perna e nessa 

espetacularização (Debord, 1997) da TV, a emissora a qual exibia a luta do UFC, 

reprisou a cena em câmera lenta da fratura diversas vezes, provocando no 

público do bar um sonoro “ai” e expressões de dor como se estivessem 

vivenciando a agonia da fratura. Ao término da luta, os consumidores pediram a 

conta e rapidamente o bar foi se esvaziando. A TV com seu programa esportivo 

era de fato a protagonista ali. 

 

Os jogos da Copa do Mundo no Brasil: a fase de grupos 
 

No dia 12 de junho de 2014, a Seleção Brasileira estreou na Copa do 

Mundo de Futebol realizada no Brasil. Para assistir a esse jogo, estive em um 

bar com Allan Kardec, Edgar e Valéria, que são amigos. Fui informado por eles/a, 

previamente, que haviam reservado uma mesa em um estabelecimento no bairro 

do Umarizal, próximo a Visconde de Souza Franco. A reserva8 foi realizada como 

forma de garantir a presença ali naquele local. 

No dia do jogo, vários passantes chegaram em peregrinação até o local, 

entretanto a procura foi tanta que o estabelecimento garantiu a presença apenas 

dos que haviam realizado a reserva previamente, fato esse comemorado por 

Allan Kardec que teve a iniciativa de efetuar o contato com o bar dias antes da 

partida de abertura da Copa do Mundo. 

Horas antes de o jogo começar o bar já se encontrava lotado, notei que 

isso se deu devido ao receio em garantir a reserva, assim como para aproveitar 

a promoção de Open Bar do estabelecimento que oferecia aos clientes cerveja 

a vontade até o final do jogo da Seleção Brasileira. Nesse bar, havia uma parte 

interna fechada e refrigerada, com um tamanho considerável e um palco ao 

fundo (ali são realizados shows de bandas locais de estilo Rock e Pop Rock), 

mas nesse dia o telão era o grande destaque nesse palco. Havia poucas mesas 

e cadeiras no ambiente, a maioria das pessoas ficou em pé9 para assistir ao jogo. 

                                                        
7 Realizada no dia 28/12/2013. 
8 Até então nenhum interlocutor havia praticado o ato de reserva de lugares, esta foi uma 
excepcionalidade que a Copa do Mundo trouxesse. Nas lutas do UFC as peregrinações de bar 
em bar são mais constantes, ou seja, sem a necessidade de reservas prévias. 
9 As reservas no local eram apenas do conjunto de mesas (uma mesa com quatro cadeiras). As 
pessoas que ficaram em pé não haviam realizado reservas ou chegaram em peregrinação. 



Externamente, havia uma área como se fosse uma varanda, elevada em 

relação à calçada onde ficavam algumas mesas e cadeiras dispostas para um 

telão e dois aparelhos de TV. Na calçada, a exemplo de outros bares da cidade, 

também havia mesas e cadeiras e foram colocados quatro aparelhos de TV para 

que todos os presentes pudessem assistir ao jogo (imagem abaixo). 

 

 
 

Enderson Oliveira (2012) alerta para a interação que as “festas de reggae” 

possuem com o aparelho de TV, principalmente em dias de jogos de futebol. 

Todavia, as partidas ocorrem antes do início das festas e quando os shows se 

iniciam a TV torna-se coadjuvante em meio às pessoas que contemplam as 

bandas como as protagonistas, então, do espaço. 

Allan Kardec, Edgar, Valéria e Eu ficamos na calçada. A impressão que 

tive era de um público mais jovem, variando entre 20 e 35 anos. No entanto, ao 

lado de nossa mesa estava um família, na qual poderia identificar pelo menos 

três gerações. Os mais velhos dessa mesa eram um senhor e uma senhora que 

aparentavam ter mais de 60 anos. 

Nos bares da cidade, durante os jogos da Copa do Mundo, o público 

presente nesses espaços era diverso ao ponto de não se enquadrarem na 

categoria de “circuitos” de Magnani (2012), a qual os sujeitos se identificam 

enquanto grupo específico. Ali nos bares, a pluralidade de pessoas e os 

diferenciados jeitos de ser evocava uma não identificação de grupos específicos, 



ali estavam brasileiros e brasileiras, em sua maioria, vestidos de verde e amarelo 

e torcendo por sua seleção. Provavelmente, nesses ambientes existiam circuitos 

que frequentavam em dias específicos, no entanto essa “rotina” se reconfigurava 

para os dias de jogos da Seleção Brasileira (Oliveira, 2012). 

Antes da “bola rolar”, as pessoas nas mesas conversavam, trocavam 

ideias, a TV era ainda coadjuvante naquele cenário. Quando o hino do Brasil 

começou a ser entonado, a senhora da mesa ao lado explanou em um tom 

elevado: “Bora cantar o hino, porra”. Enquanto a família dela toda cantou, nas 

outras mesas as pessoas apenas olhavam para a TV, ou mesmo para essa 

família cantando ou continuavam a conversar. 

Com o jogo em andamento e, como estava próximo a essa senhora, 

comentei alguma coisa sem muita importância em relação à partida e ela 

respondeu de modo simpático e desengatou a falar diversos assuntos, fumando 

um cigarro atrás de outro. Resgatei o contexto do hino e ela respondeu que as 

pessoas antigamente tinham mais respeito, cantavam o hino com orgulho, com 

a mão no peito, como um símbolo de nacionalidade. 

Existe um contraste entre os símbolos e o que eles simbolizam, o que é 

simbolizado exerce um efeito no que simboliza. O hino, então, desempenha um 

papel de representar uma nacionalidade. O contraste é fruto da simbolização 

convencional, enquanto que o segundo é entendido como símbolos desviantes, 

sendo esse último definido como um processo de assimilação e englobamento 

do que simbolizam, compreendido como um efeito reflexivo, bem como de 

derivação do outro: ao mostrar que o simbolizado (a nacionalidade) exerce um 

efeito no que simboliza (o hino) (Wagner, 2012). 

Ao falar do hino essa senhora evocou uma ação singular representada 

por sua memória, tal qual um processo de construção, no qual está relacionado 

às tradições históricas, sociais e culturais. Ana Luiza da Rocha e Cornélia Eckert 

(2000) argumentam que o passado é um processo de rememoração situado no 

corpo da narrativa dos sujeitos sociais, no qual o tempo pretérito assume um 

“presente conceitualizado” (Rocha y Eckert, 2000: 75). Então, ao pedir para 

cantar o hino, o passado dessa senhora veio à tona no tempo presente. 

 

  



“O bar escroto”: o dramático jogo das oitavas de final 
 

Até aqui comentei sobre os bares mais desejados, os que estavam 

“bombando”, segundo os/as interlocutores/as. Durante a peregrinação de bar em 

bar, encontrava junto a eles/as, bares quase vazios, com um movimento fraco e 

tido como indesejáveis para se assistir aos programas esportivos. Diego Aguiar 

os denominava de “bar escroto”. 

Para assistir ao jogo das Oitavas de finais da Copa do Mundo, no qual a 

Seleção Brasileira enfrentaria o Chile, Diego Aguiar, Ruth e Eu saímos em 

peregrinação de bar em bar. A caminhada foi extremamente longa e até então 

não havíamos conseguido um local ao qual os/a interlocutores/a considerassem 

ser um local apropriado. O jogo iniciou e ainda estávamos a peregrinar, até que 

Gilberto tomou a decisão de entrar no próximo bar independente qual fosse. Com 

vinte minutos do primeiro tempo, chegamos a um estabelecimento que 

funcionava como um restaurante popular, mas para os dias de jogos da Seleção 

Brasileira o espaço se transformava em bar. Diego Aguiar relutou em ficar ali, 

argumentando sempre “esse é um bar escroto, não quero ficar aqui”. Gilberto 

manteve a decisão e todos passaram a assistir a TV naquele lugar. 

Posteriormente, chegaram ao local Wagner e William, ambos os amigos 

de Gilberto. O jogo estava dramático e Diego Aguiar mantinha o drama por estar 

ali, naquele “bar escroto”. O estabelecimento era grande, com um amplo espaço 

para os/as consumidores/as, um público misto de ampla faixa etária, variando 

entre 25 e 65 anos. Muitos ali estavam de uniformes, sinalizando que as pessoas 

trabalhavam próximo aquele bar e provavelmente não conseguiram chegar a 

tempo em suas casas e optaram por assistir naquele estabelecimento; ou ainda 

que fosse um costume de assistir sempre ali aos jogos (imagens abaixo). Para 

essas pessoas, talvez, aquele não fosse um “bar escroto”. 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

O público feminino era significativo, havia mesas só com mulheres, 

trajando uniformes de empresas localizadas próximas ao bar. Wagner em 

determinado momento exclamou: “Credo, essas mulheres gritam muito”, Ruth 

rebateu: “Dá mais emoção ao jogo essa gritaria toda”. Destarte, os interlocutores 

perceberam que as mulheres acionavam outras percepções para além de 

análises técnicas características do futebol. Exemplificando, em uma mesa 

próxima a nossa, um grupo de mulheres engendraram uma longa conversa sobre 

a bunda do jogador da Seleção Brasileira, conhecido como Hulk: “é muito 

grande”, disse uma moça. Esse e outros comentários delas provocaram uma 

“conversa de meninos” entre Gilberto, Diego Aguiar, Wagner e William sobre o 

contexto dos diálogos na mesa ao lado. Ruth se isentou disso e ficou apenas 

assistindo ao jogo. 

O bar é um espaço de observação entre clientes, um observa as cenas e 

contextos na mesa ao lado e engendram comentários, basicamente edificava-se 



ali a fofoca, tanto entre as mulheres sobre a forma física do jogador, quanto entre 

os homens sobre o conteúdo das conversas delas. É claro que ambos os lados 

não admitiriam que estivessem fazendo fofoca, afinal “ninguém se considera 

fofoqueiro” (Fonseca, 2004: 41). 

A indefinição na partida provocou a cobrança de pênaltis. Diego Aguiar 

inconformado disse que a culpa era do “bar escroto” que trouxe azar. Ao final, a 

Seleção Brasileira acabou classificada a próxima fase e Diego Aguiar ressaltou 

que o próximo jogo seria assistido em um bar que estivesse “bombando” e 

evitando aqueles “escrotos”. 

 

Tensões de classe nas quartas de final 
 

Assisti ao jogo das quartas de finais com os mesmos interlocutores/a da 

partida anterior. Desta vez, escolheram um bar localizado na Avenida Visconde 

de Souza Franco, ao qual não consideravam “escroto”, entretanto logo ao 

chegarmos não estava tão cheio, ou seja, “bombando”. Com a proximidade do 

início do jogo, mais pessoas foram chegando ao local. O espaço interno do bar 

era bastante reduzido cabendo poucas mesas e cadeiras. A parte externa 

(calçada) era mais ampla e continha quatro aparelhos de TV. Entre a calçada e 

a rua foram instaladas grades de proteção como forma de marcar uma distinção 

(Bourdieu, 2013) entre os clientes do bar e as pessoas que passavam em frente. 

Havia, também, homens atuando como seguranças nessas grades e fora 

cobrada uma taxa a cada cliente, sob a justificativa da segurança do local, 

mesmo para aqueles que estavam na calçada, ali, concretamente, aquele 

espaço não era público (imagens abaixo). 

 



 

Contudo, quando o jogo iniciou, uma aglomeração de pessoas se 

concentrou atrás das grades de proteção instaladas pelo estabelecimento. Lá 

fora, várias pessoas assistiam ao jogo por meio dos aparelhos de TV do bar, 

tendo a comercialização de cervejas, refrigerante e águas por vendedores 

ambulantes com carros de vendas improvisados, alguns até com caixas térmicas 

de isopor apoiados em bicicletas cargueiras; assim como comercialização de 

gatinhos10, bombons e outras infinidades de produtos a um preço bem mais 

acessível do que o praticado dentro do bar. Percebi uma distinção de posições 

e condições de classes, evidenciadas por meio do consumo e de suas formas 

de praticá-las. 

Bourdieu (2011) discorre que as estruturas de classes estão inscritas em 

posições sociais: um determinado grupo que goze de status privilegiados em 

uma cidade pequena, talvez não tenha a mesma posição11 em uma cidade 

grande. Aqui faço uma releitura em relação aos bairros de Belém, explico: ao 

afirmar que assistiu ao jogo na Avenida Visconde de Souza Franco, esse sujeito 

morador de regiões periféricas da cidade de Belém exerce um prestígio, um 

status social em relação aos indivíduos com os quais convive em seu bairro, em 

outras palavras, por meio daquela narrativa ele evoca uma posição de classe 

                                                        
10 É como são conhecidas as vendas de churrasco em espeto de madeira. Como a carne é 
cortada em pedaços pequenos, às pessoas comentam que seria proveniente de gatos ao invés 
de boi, daí a nomeação “gatinho”. Esse alimento é popular em estádios de futebol em Belém e, 
no caso em questão, como se estavam assistindo a uma partida futebolística, o gatinho era visto 
como uma iguaria ideal. 
11 A posição do sujeito em uma cultura/sociedade não é estática, e sim dinâmica, bem como não 
pode ser determinada a partir de um ponto de vista (Bourdieu, 2011). 



hierarquicamente superior aos outros, mesmo que esse sujeito não tenha 

entrado e/ou consumido no bar, tenha assistido da rua. 

Os próprios interlocutores dessa investigação não são moradores dos 

bairros do Umarizal e Reduto, habitam em regiões periféricas da cidade, mas 

fazem questão de assistir aos jogos em bares do centro, pois lhes acrescenta 

prestígio social nos seus círculos de amigos e familiares. 

Waldenyr Caldas (1988) afirma que o gosto terá influência da classe 

social, geração, época, moda e outros fatores que operem as práticas de 

consumo, estilos de vida e no gosto. Esse autor comenta sobre o conceito de 

interpenetração cultural, no qual uma classe inferior deseja ter práticas de 

consumo de uma classe superior, ou vice-versa, e, com isso, “reelabora valores 

culturais que não pertencem ao seu universo, transformando-os em produto do 

seu meio social”12 (Caldas, 1988: 32). Se uma determinada classe está dentro 

dos bares consumindo bebidas e tira gostos mais caros, há outra classe fora 

degustando de bebidas e alimentos mais baratos, todavia ambos assistem ao 

mesmo programa esportivo e na mesma TV, uns mais pertos, outros mais 

longes; contudo cada um ressignificando aquele momento como lazer e 

aproveitando como puder. 

Os jogos esportivos na TV brasileira, despertam tanto fascínio que o 

público, ávido pelo interesse em assistir aquela programação, dá um “jeitinho” 

(DaMata, 1987) e não perde a oportunidade do improviso para sintonizar-se aos 

jogos. Percebi, durante a caminhada pela cidade na pesquisa de campo, duas 

situações (Agier, 2011) que chamaram a minha atenção profundamente. A 

primeira, encontrava-se em um ponto de táxi, onde motoristas estavam em 

horário de trabalho, mas com a ausência de passageiros, naquele momento, não 

perderam a oportunidade de assistir a um dos jogos da Seleção Brasileira na 

Copa do Mundo de Futebol (imagem abaixo).  

 

                                                        
12 Para exemplificar esse contexto, Caldas (1988) argumenta que os pubs londrinos surgiram 
para um público popular, as classes sociais altas se excluíam desse espaço. O bar “nasce” como 
um local de lazer e encontro de amigos para conversas com temáticas diversas como: futebol, 
profissões/trabalho, religião, economia, política, dentre outros assuntos. Como os pubs de 
Londres eram lugares ditos de “pobres”, “lugar feito para o povo”, a alternativa para que a 
burguesia gozasse das mesmas práticas de sociabilidade e consumo se deu com a criação de 
uma espécie de pub chic, o Saloon Bar.  



 
 

A segunda situação, foi ainda mais curiosa, em plena a Avenida Visconde 

de Souza Franco, um pequeno caminhão estava estacionado na ciclovia, com 

um aparelho de TV acoplado, no qual estava sendo exibido, também, o mesmo 

jogo. Essa situação ocorria há poucos metros do ponto de táxi que comentei 

anteriormente. A frente da TV no caminhão estavam dez pessoas, todos 

homens, e, em um determinado momento, um vendedor  de bebidas também 

parou no local. A cena era tão curiosa que além de despertar a minha atenção, 

também tornava-se alvo de 

olhares de passantes na avenida, 

assim como quem transitava de 

ônibus naquele instante (imagens 

abaixo). 

  

 
“A vergonha nacional”: os 7 x 1 da 
Alemanha 

 

Gilberto Velho (1999) aponta que uma 

das maiores dificuldades para o antropólogo ao 

construir uma escrita etnográfica é transmitir ao leitor o clima ao narrar um 

determinado evento, sempre ficando ao pesquisador a sensação de que se 



esqueceu de relatar algum fato, seja as falas, número de participantes, o tempo 

de duração, as interações realizadas e outros fatos. É sempre de fato um grande 

desafio. 

Para finalizar este artigo, encerro com a participação da Seleção Brasileira 

em uma dramática derrota por 7 x 1 para a Alemanha. Os olhares incrédulos, 

não acreditando naquela realidade eram operados por todos ali presentes no bar 

e os/as interlocutores/as desta pesquisa somavam-se a essa “nação” que não 

acreditava no que assistia ali diante da TV. “Foi muito rápido, eu tava digitando 

uma mensagem dizendo que estava 2x0 e antes de eu enviar tive que corrigir 

para 4x0”, comentou William comigo. O antropólogo é cumplice ao ouvir as 

narrativas dos/as interlocutores/as e é a sua função recriar, agenciar os fatos, 

transcrever a narração ouvida para o texto (Rocha & Eckert, 2011). 

Um ar de desanimo tomou conta do lugar, algumas pessoas foram 

embora, outras que continuavam ali passaram a tecer outras formas interação e 

não mais apenas com a TV, essa foi jogada para escanteio. Então, abaixo passo 

a tecer sete pontos como forma de tentar fechar a discussão provocada nesse 

artigo: 

 

1. A região: a Avenida Visconde de Souza Franco vista como uma região 

(levando-se em consideração as suas vias transversais e paralelas, bem como 

sua extensão ao longo dos bairros do Umarizal e Reduto) de interação, de 

sociabilidade, que aglutina pessoas em prol de diversos meios de lazer e 

diversão, sejam eles bares, boates, shopping e outros estabelecimentos. 

2. O bar como espaço de construção de sociabilidade: os sujeitos ao se 

deslocam até esses ambientes a procura de lazer, distração, atividades lúdicas, 

conhecer novas pessoas, (re) encontrar pessoas. Essa sociabilidade independe 

de espaços cheios (bombados) ou vazios (escrotos), os sujeitos tendem a 

ressignificar o ambiente e torna-los agradável de acordo com as suas 

conveniências. 

3. “Escroto” X “Bombando”: essas noções são contextuais, o que pode ser 

“escroto” para alguém, para outra pessoa pode ser extremamente aprazível. No 

próprio bar ao qual fui e um interlocutor engendrou comentários nada agradáveis 

ao estabelecimento, havia outras pessoas com gestos e práticas que poderiam 

ser lidas como satisfeitas com o ambiente. Talvez essa mesma pessoa possa 



acionar a categoria “escroto” para o bar em que seja do gosto de Diego Aguiar, 

por exemplo, ou seja, os opostos binários de “bombando” e “escroto” são 

contextuais. 

4. O bar não é um espaço de “meninos”, há mulheres também, nem sempre 

são a maioria, mas um público feminino considerável se faz presente cada vez 

mais nesse ambiente e porque não para assistir a jogos de futebol e lutas do 

UFC. Heloisa é um exemplo, por mais que prefira assistir os combates em sua 

casa, ela mostra que mulheres podem gostar de artes marciais, mesmo que não 

as praticando e que não é apenas telenovelas o produto de desejo televisivo 

feminino. 

5. O bar não é espaço apenas de pessoas jovens, distintas gerações os 

frequentam. É claro que há lugares com um fluxo maior de indivíduos mais 

jovens e outros de mais velhos. Entretanto, essa tensão é muito tênue, não 

sendo, então, incomum encontrar pessoas mais velhas em espaços ditos de 

mais jovens e vice-versa. A senhora de mais de 60 anos do jogo de abertura da 

Copa do Mundo estava em um ambiente com pessoas mais jovens a ela, todavia 

as interações sociais seguiram com sua dinâmica, não sendo a geração um 

grande empecilho. 

6. Os bares da região da Avenida Visconde de Souza Franco podem não ser 

para qualquer pessoa consumir, entretanto alguns sujeitos reelaboram táticas 

para usufruir daquela situação de algum modo. Assim, as distinções de classe 

ficam muito claras nessa região, especificamente nos contextos problematizados 

nesse artigo. Contudo, se os sujeitos não podem consumir diretamente, eles (re) 

criam práticas de consumo próprias como ilustrado nos jogo das quartas de final 

na Copa do Mundo de 2014. 

7. Por fim, a peregrinação de bar em bar, essa prática adotada por diversos 

passantes da cidade de Belém do Pará, em um caminhar até encontrar o 

estabelecimento tido como ideal, noção essa contextual de sujeito para sujeito. 

 

Posso inferir, então, que a peregrinação de bar em bar não ocorre apenas 

na região da Avenida Visconde de Souza Franco, aqui tomando também suas 

transversais e paralelas; mas essa peregrinação nasce na periferia da cidade, 

em bairros mais afastados do centro, ou mesmo em municípios vizinhos a capital 

que integram a Região Metropolitana de Belém. Conforme mencionei no início 



deste artigo, os sujeitos que estão nos carros, nas motocicletas e nos ônibus 

estão à procura de um bar ideal, esse peregrinar vem das margens até o centro, 

prosseguindo numa peregrinação de bar em bar. 

 

Referências 
 
Agier, M. (2011). Antropologia da cidade. Lugares, situações, movimentos. São 
Paulo: Terceiro Nome. 
 
Bourdieu, P. (1997). Sobre a Televisão - seguido de a influência do jornalismo e 
os Jogos Olímpicos. Rio de Janeiro: Zahar. 
 
Bourdieu, P. (2011). “Condição de Classe e Posição de Classe”, em Bourdieu, 
P.  A economia das trocas simbólicas, pp. 03-25. São Paulo: Perspectiva. 
 
Bourdieu, P. (2013). A Distinção: crítica social do julgamento. Trad. Daniela Kern 
& Guilherme J. F. Teixeira. Porto Alegre: Zouk. 556p. 
 
Caldas, W. (1988). Uma utopia do gosto. São Paulo: Editora Brasiliense. 
Canevacci, M. (2004). A Cidade Polifônica: ensaio sobre a Antropologia da 
Comunicação Urbana. São Paulo: Studio Nobel. 
 
Damatta, R. (1987). A Casa & A Rua: Espaço, Cidadania, Mulher e Morte no 
Brasil. Rio de Janeiro: Guanabara.  
 
Debord, G. (1997). A Sociedade do Espetáculo: comentários sobre a sociedade 
do espetáculo. Rio de Janeiro: Contraponto. 
 
Ferreira, A. B. de H. (2001). Miniaurélio Século XXI Escolar: o minidicionário da 
língua portuguesa. Rio de Janeiro: Nova Fronteira. 
 
Fonseca, C. (2004). Família, fofoca e honra: etnografia de relações de gênero e 
violência em grupos populares. Porto Alegre: Editora da UFRGS. 
 
França, I. L. (2006). Cercas e Pontes: o movimento GLBT e o mercado GLS na 
cidade de São Paulo. Dissertação de Mestrado, Programa de Pós-Graduação 
em Antropologia Social, Universidade de São Paulo. São Paulo, SP. 
 
Jardim, D. 2001. “Performances, reprodução e produção dos corpos 
masculinos”, en Leal, O. F. Corpo e Significado: ensaios de Antropologia Social, 
pp. 189-201. Porto Alegre: Ed. Universidade/UFRGS. 
 
Jenks, Chris; Neves, Tiago. (2000). “A walk on the wild side: urban ethnography 
meets the Flâneur”, Cultural Values, 4(1): 1-17. 
 
Magnani, J. G. C. (2012). Da periferia ao centro: trajetórias de pesquisa em 
Antropologia Urbana. São Paulo: Editora Terceiro Nome. 



 
Malinowski, B. (1978). Argonautas do Pacífico Ocidental: um relato do 
empreendimento e da aventura dos nativos nos arquipélagos da Nova Guiné, 
Melanésia. 2ª edição. São Paulo: Abril Cultural, Coleção Os Pensadores. 429p. 
 
Nascimento, P. F. G. do. (1999). Ser homem ou nada: diversidade de 
experiências e estratégias de atualização do modelo hegemônico de 
masculinidade em Camaragibe/PE. Dissertação de Mestrado, Programa de Pós-
Graduação em Antropologia Cultural, Universidade Federal de Pernambuco. 
Recife/PE. 
 
Oliveira, E. (2012). “Festa de Reggae, Som de Rock: as relações entre o rock e 
o circuito de reggae em Belém do Pará”. XXVIII Reunião Brasileira de 
Antropologia. Disponible em: 
<https://endersonoliveira.files.wordpress.com/2014/12/festa-de-reggae-som-de-
rock-belem-do-para-aba-2012.pdf> [Consultado el 12 de marzo de 2015]. 
 
Rocha, A. L. C. da. y E., C. (2000). “Os jogos da memória”, ILHA, pp. 71-84. 
Florianópolis, SC. 
 
Rocha, A. L. C. da; Eckert, C. (2011). “Etnografia da duração nas cidades em 
suas consolidações temporais”, POLÍTICA & TRABALHO. Revista de Ciências 
Sociais, n. 34: 107-126. 
Silva Filho, M. R. da y Reis, R. P. (2013). “Belém do Pará, cidade em/de trânsito: 
Sociabilidades e práticas juvenis no espaço urbano”, em Conrado, M. 
Juventudes em trânsito: iniciação sexual em debate, pp. 19-46. Belém: Paka-
Tatu. 
 
Simmel, G. (1983). “Introdução”; “Como as formas sociais se mantem”; 
“Sociabilidade – um exemple de sociologia pura ou formal”, en Moraes Filho, E. 
de. Sociologia, pp. 7-58; 165-181. São Paulo: Ed. Ática,. 
 
Velho, G. (1999). Projeto e Metamorfose: Antropologia das sociedades 
complexas. Rio de Janeiro: Jorge Zahar. 
 
Wagner, R. (2012). A invenção da cultura. São Paulo, CocacNaify. 
 
 


