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A reconfiguração de alguns estádios brasileiros ao formato exigido pela FIFA como 
prerrogativa para a realização da Copa do Mundo 2014 causou um debate público 
que envolveu os diferentes agentes que formam o campo futebolístico brasileiro: 
torcedores, jornalistas, jogadores, dirigentes de clubes e de federações, empresas 
gestoras das arenas, políticos etc. A partir da análise de reportagens, depoimentos 
de torcedores e de profissionais das empresas responsáveis pela gestão das arenas 
esportivas, percebeu-se que a contenda se dá em torno de dois tipos de 
posicionamento sobre tais alterações no comportamento dos torcedores: por um 
lado defende-se que a realização da Copa do Mundo no Brasil poderia trazer 
melhoria e mais conforto para os torcedores, levando aos estádios um público que 
nunca os frequentava ou deixara de fazê-lo. Nessa primeira acepção, tem-se a ideia 
de que o torcedor passa a se tornar um cliente, já que a transformação dos estádios 
em arenas multifuncionais passa pelo aumento da possibilidade de oferta de bens e 
serviços aos espectadores. Por outro lado, há resistências quanto ao 
desaparecimento de uma “cultura torcedora brasileira”, um conjunto de 
sociabilidades, de práticas e de objetos que seriam típicos do futebol nacional, 
historicamente relacionados às torcidas organizadas brasileiras, e que estariam 
sendo deixados de lado em favor de um torcedor mais passivo, como o de uma peça 
teatral, que vê o jogo sentado e sem demonstrar maior envolvimento com o 
desenrolar do jogo, em que o termo “consumidor” é descrito a partir de um sentido 
depreciativo.  
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INTRODUÇÃO 

Para que um país seja sede de uma Copa do Mundo, a FIFA, entidade 

organizadora da competição, impõe um vasto conjunto de exigências à nação eleita, 

que segundo se fala publicamente está elencado no que se chama “caderno de 

exigências”. Falando especificamente dessas normas relativas aos estádios onde se 

dão as disputas, a FIFA (2001) elaborou um documento e o disponibilizaram em seu 

site, intitulado “Estádios de futebol. Recomendações e requisitos técnicos”, que é 

lançado antes de cada edição da Copa do Mundo e que teve sua quinta edição 

distribuída em 2011, com as normas que presidiriam a reforma e a construção dos 

estádios brasileiros para o torneio de 2014. O conjunto de normas presente nas mais 

de duzentas páginas passou a ser chamado de “padrão FIFA”, conceito que de início 

teve um tom de “excelência”, de “modernidade”, usado pela própria entidade, mas 

também por defensores da realização da competição no Brasil e pela imprensa. 
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A reconfiguração dos estádios brasileiros a esse formato exigido pela 

FIFA se tornou um ponto de discussão que envolveu os diferentes agentes que 

formam o campo futebolístico brasileiro: torcedores, jornalistas, jogadores, dirigentes 

de clubes e de federações, empresas gestoras das arenas, políticos etc. Nesse 

contexto, de disputas sobre as consequências da introdução de um novo modelo e 

concepção dos espaços esportivos, os agentes se podem ser concentrados, de 

forma resumida, mas não absoluta, em torno de dois tipos de posicionamento sobre 

tais alterações nas formas de torcer: por um lado defende-se que a realização da 

Copa do Mundo no Brasil poderia trazer melhoria e mais conforto para os 

torcedores, levando aos estádios um público que nunca os frequentava ou deixara 

de fazê-lo. Por outro, há resistências quanto ao desaparecimento de uma “cultura 

torcedora brasileira”, por algumas modificações ou mesmo proibições de objetos e 

práticas que se consideram típicas de um modo brasileiro de torcer.  

No mesmo sentido, esses dois grupos têm posições heterogêneas na 

forma de pensar e nomear os indivíduos que frequentam os estádios de futebol: os 

que apoiam a reforma nos estádios e nos comportamentos costumam aliar tais fatos 

à necessidade de alteração da relação dos organizadores do jogo com os 

torcedores, que passam a ser denominados de clientes. Ao contrário, o segundo 

grupo pensa que tal mudança de visão sobre o torcedor tem caráter negativo, já que 

para eles há uma distinção entre torcedor e cliente que passa por atributos de 

atividade e passividade, que será mais explicitado a seguir. 

Há de se ressaltar que esses dois grupos são formados por indivíduos 

que ocupam posições ou profissões análogas, mas que diferem entre si em tais 

aspectos. Por exemplo, há jornalistas que poderiam ser enquadrados no primeiro 

grupo, enquanto outros estariam mais próximos do segundo. Além disso, há 

indivíduos que possuem posições que estariam no meio do caminho dos dois polos, 

e que poderia ser difícil encaixá-los em tal classificação. Assim, a separação nesses 

grupos tem apenas caráter de exposição dos discursos e, portanto, não há a menor 

intenção de que ela represente uma realidade. 

Antes de demonstrar como esses discursos contrários são construídos, 

pretendo apontar um contexto anterior à realização dos megaeventos esportivos no 

Brasil, em que já se defendia, por alguns setores, a necessidade de mudanças a 

respeito das formas de se assistir às partidas de futebol, que antecede a escolha do 
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país como sede da competição, e que tomo como exemplo a aprovação do Estatuto 

do Torcedor.  

 

O ESTATUTO DO TORCEDOR E O STATUS DE CLIENTE 
 

Marshall Sahlins (2004) elaborou uma importante discussão a respeito da 

pretensão separação e oposição, levadas a cabo pela Antropologia e pela História, 

do evento e da estrutura. Para correntes dessas duas disciplinas, um evento seria 

antiestrutural ao mesmo tempo em que a estrutura anularia um evento. Assim, como 

poderíamos relacionar um evento e uma estrutura? Como saída, Sahlins dá uma 

resposta paradoxal à primeira vista, de que não se deve reduzir uma coisa à outra, 

mas, além disso, de alguma forma, levar em conta que uma determina a outra. 

Assim como as guerras entre Bau e Rewa nas Ilhas Fiji, analisadas por 

Sahlins, não podem ser explicadas apenas pela querela em torno da cessão de um 

porco ou pela fuga de esposas, embora tais fatos contingentes não possam ser 

desprezados para a concretização do conflito, as discussões a respeito das 

alterações dos status dos indivíduos que assistem às partidas de futebol no Brasil 

não podem ser reduzidas à reforma ou construção dos estádios para a Copa do 

Mundo, embora essas alterações físicas também devam ser levadas em conta. 

Embora tenha em mente essa dupla recomendação de Sahlins, nesse tópico 

pretendo dar maior ênfase à “estrutura”, ou seja, o contexto brasileiro de alguns 

anos antes das reformas físicas dos equipamentos futebolísticos para o torneio da 

FIFA.  

A ideia de transformação do torcedor em cliente, ou a intensificação 

desse aspecto pode ser analisada a partir da promulgação em 2003 do Estatuto do 

Torcedor (BRASIL, 2003), que tem por objetivo estabelecer formas de defesa e 

proteção do torcedor. Da mesma forma, ao analisar o contexto a partir de tal 

documento, também não atribuo essas mudanças apenas à sua promulgação, mas 

o tomo como um exemplo de tal configuração social. 

Em seu artigo 2º, o estatuto define da seguinte forma o que é um 

torcedor: "Torcedor é toda pessoa que aprecie, apoie ou se associe a qualquer 

entidade de prática desportiva do País e acompanhe a prática de determinada 

modalidade esportiva". Dentre os direitos assegurados ao torcedor estão a garantia 

de publicidade e transparência, da parte das entidades organizadoras, em vários 
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aspectos que se referem à decisões referentes às competições: tabela de jogos, 

escala de árbitros, borderôs das partidas, definição por mérito esportivo das equipes 

participantes dos torneios, confecção e entrega da súmula dos jogos, segurança 

antes, depois e durante os jogos, acessibilidade ao torcedor portador de deficiência, 

oferta de meios de transporte e estacionamento, preços justos na venda de bebidas 

e alimentos, com condições satisfatórias de higiene. 

É interessante observar que, embora em nenhum momento estatuto trate 

o torcedor diretamente como cliente ou consumidor, embora estabeleça em seus 

direitos alguns aspectos relacionados ao consumo como acima citados, nos artigos 

40 e 41 há uma relação mais direta entre essa questão. No primeiro desses artigos, 

o estatuto estabelece que os direitos dos torcedores devem ser equiparados aos dos 

consumidores, estabelecidos pelo Estatuto do Consumidor (Lei no 8.078, de 11 de 

setembro de 1990). Além disso, no artigo seguinte, abre-se a possibilidade de que 

as diversas esferas públicas estabeleçam órgãos especializados de defesa do 

torcedor ou mesmo que repassem tal tarefa para os já estabelecidos órgãos de 

defesa do consumidor. Antes desses dois artigos consecutivos, no artigo 3 há a 

equiparação da entidade responsável pela organização da competição esportiva e 

dos clubes ao papel de fornecedor, como estabelecido no Estatuto do consumidor. 

Ao mesmo tempo em que delineia os direitos dos torcedores, tal 

documento também rege algumas práticas e objetos que são proibidas nos estádios: 

objetos, bebidas ou substâncias que possam gerar atos de violência, cartazes, 

bandeiras, símbolos e cânticos com mensagens racistas ou xenófobas, fogos de 

artifício. Algumas dessas proibições foram replicadas nos códigos de conduta 

publicados pela FIFA para as disputas da Copa das Confederações e da Copa do 

Mundo no Brasil, respectivamente em 2013 e 2014. Assim, não há como falar em 

mudanças nas práticas torcedoras apenas por causa dessas competições.  

Nesse mesmo sentido, Curi et al (2008) apontam o contexto que se deu o 

surgimento do Estatuto de Defesa do Torcedor, em que se acreditava estar o futebol 

brasileiro em crise, devido a problemas financeiros dos clubes, fuga dos principais 

jogadores para os países europeus, diminuição dos públicos pagantes e das receitas 

dos clubes, casos de violência nos estádios. Assim, durante a década de 1990 

surgiram duas leis que buscaram "moralizar" o futebol nacional: a Lei Zico, em 1993, 

e a Lei Pelé, em 1998. Cinco anos depois dessa última, surge o Estatuto do 

torcedor. Assim, na opinião dos autores, tal lei reforçou o estabelecimento de uma 
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relação de oferta e consumo entre torcedores e os clubes, deixando de lado 

caracteres com os quais tal relação sempre foi caracterizada: paixão e emoção. 

Ainda segundo tais autores, o estatuto deixa de lado uma "cultura de 

torcer" que é muito comum no Brasil, de ignorar os assentos e assistir às partidas de 

pé, além de utilizar cantos, danças e bandeiras. Com a promulgação da lei em 

questão, haveria três alterações significativas relativas aos jogos de futebol: esses 

atributos do torcer brasileiro estariam sendo substituídos por uma outra forma de 

assistir às partidas, mais próximas de um teatro; o "torcedor" é substituído pelo 

"espectador"; e um jogo atraente e bem visto passa a ser mais importante que a 

identificação com um time. 

Assim, podemos dizer que a promulgação do Estatuto do Torcedor 

reforçou a ideia corrente no futebol brasileiro de equiparação do torcedor de futebol 

a um cliente de uma empresa, o que acaba por acentuar a relação mercadológica 

defendida por alguns agentes do campo futebolísticos, sobretudo profissionais 

relacionados à gestão dos clubes e ao marketing esportivo, mas também de um 

novo conjunto de atores: as empresas gestoras das arenas. 

 
OS “CLIENTES” DO FUTEBOL 
 

O "Desastre de Hillsborough"1 marcou a forma como as autoridades na 

Inglaterra e anos mais tarde a FIFA passaram a pensar a segurança nos estádios de 

futebol, Tendo influência direta na arquitetura dos estádios e nos dispositivos de 

segurança e controle dos torcedores, e consequentemente proibindo algumas 

práticas de sociabilidade que eram consideradas típicas da torcida inglesa. O 

jornalista inglês Tim Vickery, que é correspondente de um jornal inglês na América 

do Sul, em uma entrevista para o site brasileiro Trivela, apontou que a aplicação das 

                                                
1 Durante uma das semifinais da Taça da Inglaterra da temporada 1988-1989, entre as equipes do 
Liverpool e do Nottingham Forest, no estádio Hillsborough, em Sheffield, noventa e seis torcedores do 
Liverpool morreram pisoteados e esmagados contra uma grade, e mais de setecentos ficaram feridos.  
Após investigações do governo inglês, conduzidas pelo Lorde Taylor de Gosforth logo após o 
acontecimento, as conclusões e recomendações foram compiladas no texto que ficou conhecido 
como “Relatório Taylor”, publicado no início do ano seguinte, em 1990. Nesse relatório, algumas 
recomendações foram feitas para os estádios ingleses, Entre as principais estavam: a 
obrigatoriedade de que todos os torcedores assistissem às partidas sentados, a indicação de 
capacidades máximas para os estádios, o monitoramento por meio de câmeras dos torcedores e a 
regulamentação sobre os alambrados e grades. 
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recomendações do Relatório Taylor trouxe duas consequências para o futebol 

inglês: a elitização e a mudança na cultura torcedora. 

 
“(O relatório Taylor) Foi muito importante porque implicou uma mudança 
total na cultura da torcida”, analisa Tim Vickery. “Ficar em pé fazia parte do 
jogo desde que ele era um jogo. Acabar com isso, sem Hillsborough, era 
impensável. Para se ter uma ideia, a capacidade do estádio do Tottenham é 
de 35 mil, mas eu me lembro de 50 mil pessoas ali. O estádio está maior 
com capacidade menor. Em compensação, o preço do ingresso aumentou”2. 
 

No entanto, não é só a reformulação dos espaços que se busca. É, mais 

que isso, um novo tipo de torcedor, de espectador. Mas não foi só nas competições 

organizadas pela FIFA que o Relatório Taylor teve consequências, pois suas 

sugestões, de forma geral, foram espalhadas, em maior ou menor medida, em 

outros países. A introdução do conceito de “arena” nos estádios brasileiros trouxe 

algumas das medidas tomadas pelo governo inglês em suas praças esportivas. No 

entanto, algumas providências já haviam sido tomadas antes mesmo que as arenas 

ficassem prontas para a Copa do Mundo.  

Após a reinauguração do Maracanã, João Borba, o presidente do 

consórcio Maracanã S.A., fundado por um grupo de empresas que venceu a 

licitação para a reforma e gestão do estádio por 35 anos, afirmou sua intenção de 

fazer do Maracanã mais que um estádio, um centro de convivência e cultural, com 

restaurantes, museus, estacionamento, lojas etc., procurando fazer com que o 

torcedor passe mais tempo dentro dessa rede de oferta de serviços e produtos, e ao 

fim de tudo assista à partida. Para isso, seria necessário transformar o modo como 

se torce, proibindo as bandeiras e seus mastros, obrigando os torcedores a assistir 

aos jogos sentados e aumentando a vigilância para evitar atos de baderna, por meio 

do monitoramento da torcida por câmera espalhadas por todo o estádio. Segundo 

Borba, deveria haver algumas recomendações aos torcedores de como eles 

deveriam se portar no estádio:  

 
Temos de trabalhar com os clubes nesta mudança de hábitos. Bandeirões 
gigantes, mastros de bambu, torcedores, sem camisa, não assistir aos jogos 
em pé... Fui no último fim de semana às finais do tênis em Wimbledon, e no 
convite, estava escrito que não é recomendável ir com uma determinada 

                                                
2 Disponível em: http://trivela.uol.com.br/hillsborough-foi-o-basta-que-o-futebol-ingles-precisava-para-mudar/. 
Acesso em: 20/04/14 
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roupa... Quando um inglês lê “não recomendável”, entende que não deve 
usar aquele tipo de roupa3. 
 

Fundador de uma consultoria que auxilia empresas gestoras das arenas 

futebolísticas, Márdel Cardoso afirma que a principal forma de diminuir a violência 

nos estádios de futebol seria levar novamente às famílias aos estádios. Além de ser 

um aspecto chave para resolução da questão da segurança, essa medida ainda 

alavancaria as rendas obtidas pelos clubes e empresas gestoras. Tais ideias foram 

desenvolvidas em um artigo escrito por ele na página eletrônica de sua empresa, a 

Arenaplan, que teve como mote os fatos ocorridos durante o jogo entre Vasco da 

Gama e Atlético-PR, durante a última rodada do Campeonato Brasileiro de 2013, em 

que uma briga entre torcidas organizadas dos dois clubes, transmitida ao vivo pelas 

redes de televisão, culminou com alguns torcedores feridos e os dois clubes 

punidos. E por isso a parte inicial de seu artigo é dedicada à explicitação de que as 

torcidas organizadas já não podem existir no futebol brasileiro, pois elas seriam o 

foco principal dos eventos violentos e consequente afastamento dos outros 

torcedores, o que acarreta diminuição do público e da renda.  

Além disso, em uma pesquisa realizada pela sua própria consultoria, por 

meio de um questionário disponibilizado na Internet, Cardoso aponta que mais de 

90% dos torcedores gostariam de ter à disposição serviços e produtos que os 

fizessem passar mais tempo nos estádios, com opções para toda a família, que 

reproduzem os estereótipos dominantes de gênero nas sociedades ocidentais: 

playgrounds para as crianças, bares para os homens e salões de beleza para as 

mulheres. Como conclusão, aponta como argumento a ideia de que a família 

carrega em si um atributo de bondade, sendo esse o motivo para trazê-la de volta 

aos estádios: 

 
Isso tudo faria aumentar a frequência dos torcedores que apenas querem se 
divertir e ainda atrairiam mais mulheres para as arenas que em pesquisas 
anteriores ficou evidente que acessam os estádios em menor número. A 
família deveria ser o foco principal de nossos gestores de arenas e dos 
clubes. Toda a estratégia de mídia e planejamento de segurança deveriam 
ser voltados inicialmente para trazer este perfil de público para os estádios. 
Nossa mãe já recomendava para tomar cuidado com as más companhias e 
buscar nos relacionar com quem tem boa família. Esta sabedoria pode 
ajudar a melhorar o nosso futebol4. 

                                                
3 Disponível em: http://oglobo.globo.com/esportes/ambiente-exige-respeito-no-novo-maracana-
9000186#ixzz2YrtgCZ2v. Acesso em: 20/09/13. 
4 Disponível em: http://www.arenaplan.com.br/site/index.php/arena-pernambuco-da-exemplo-de-
planejamento/143-a-familia-e-o-segredo-para-mudar-futebol. Acesso em: 16/01/14 
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Da parte de alguns especialistas em marketing e diretores de clubes, há a 

noção de que o aumento do preço dos ingressos poderia atrair um público “melhor” 

em dois sentidos: primeiro, num sentido econômico, pois ao elevar os ingressos há a 

expectativa de que o futebol atraia cada vez mais torcedores mais ricos, o que iria 

ao encontro da nova ideia que paira sobre as arenas, de que são espaços aptos a 

oferecer maior diversidade de produtos e serviços; segundo, num sentido moral, já 

que algumas declarações estabelecem uma relação direta entre preço do ingresso, 

e, consequentemente, do tipo de público que poderia adquiri-lo, e do comportamento 

nos estádios. 

Discussões sobre esse tema se deram em 2013, quando o São Paulo 

Futebol Clube teve um fraco desempenho durante o Campeonato Brasileiro daquele 

ano. Ameaçado pelo rebaixamento, o clube resolveu diminuir o preço dos ingressos 

para os jogos no seu estádio, o Morumbi, já em agosto, medida que se prolongou 

até o fim do campeonato, no início de dezembro, quando o preço mais baixo chegou 

a R$ 2 para sócios do clube. Segundo uma reportagem5 no site oficial do clube, tal 

medida garantiu dois benefícios: durante o período em que os ingressos ficaram 

mais baratos, o clube conseguiu quatro vezes mais pontos em comparação ao 

período que cobrou os preços antigos, subindo da décima nona posição para a 

oitava ao final do torneio, enquanto a renda líquida média obtida pelo clube em cada 

partida dobrou. O texto da página do clube não fala, mas de forma implícita pode-se 

perceber que boa parte da mudança de desempenho da equipe em campo foi 

atribuída à maior presença de público. 

A medida da diretoria do São Paulo, no entanto, não foi bem-vista por 

alguns diretores de clubes e por especialistas em marketing esportivo. O ex-

presidente do Corinthians, Andrés Sanchez, em um seminário que tratou da 

economia e profissionalização do esporte6, criticou a redução do preço do ingresso 

por parte da diretoria são-paulina. Para ele, essa ação acabou por desvalorizar o 

futebol brasileiro e, por consequência, poderia prejudicar outros clubes, pois haveria 

pressão das torcidas de cada um deles para que o preço dos ingressos fosse 

também rebaixado. Na visão de Sanchez, além de criticar o direito à meia de 

estudantes e de ingressos gratuitos para aposentados, uma forma mais benéfica de 
                                                
5 Disponível em: http://saopaulofc.com.br/53588/noticias/sao-paulo-quadruplica-desempenho-e-dobra-
renda-apos-reducao-de-ingressos/. Acesso em: 28/01/15. 
6 O 2º Seminário Businness FC, que ocorreu em São Paulo, em novembro de 2013. 
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gerenciar os preços dos ingressos seria deixar que o mercado livremente regesse os 

valores, a partir da lei da oferta e da procura: “Se botar R$ 200, e ninguém for, ai 

para R$ 150. Nenhum administrador de arena vai botar o preço caro. O que fico 

indignado são essas pessoas todas entrando sem pagar. A média de ticket é de R$ 

50 para baixo” 7. 

A maior repercussão sobre esse assunto se deu após um texto publicado 

no Lancenet, pelo consultor de marketing e gestão esportiva Amir Somoggi. Sua 

crítica foi baseada na possível desvalorização da marca do clube, ao rebaixar os 

preços, e na dificuldade de se poder cobrar mais carro quando a má fase técnica 

passasse. Mas o trecho mais polêmico se referiu à relação direta entre preço do 

ingresso e o "nível do torcedor", que seriam diretamente proporcionais: 

 
Quando o preço cai muito, o nível do torcedor que vai ao estádio é muito 
pior. Inclusive, atrai um perfil de público que devemos abolir dos estádios, 
que é uma bandidagem. Não estou dizendo que só vai ter isso, mas existe 
esse risco também de ficar um clima muito pior no estádio do que a 
realidade anterior. Então, quando vi essa notícia fiquei bastante chocado. 
Isso mostra o quanto o São Paulo precisa renovar urgentemente sua cúpula 
e tomar decisões de forma muito mais estruturada. E, principalmente, que 
converse de forma muito mais honesta com o seu torcedor. O torcedor pode 
estar chateado, mas ele vai responder aos anseios do clube se o clube for 
honesto e transparente, e mostrar para o torcedor que precisa do apoio 
dele. Mexer no preço é a última alternativa8. 
 

Um dos traços apontados como típico das novas arenas é a possibilidade 

de alargar as formas de exploração financeira, o que explica o uso costumeiro do 

adjetivo “multiuso” para tais equipamentos. Dentre esses serviços que então passam 

a ser vistos como legítimos a ser oferecidos em um estádio de futebol estão: 

restaurantes, lojas, livrarias, hotéis, salas para reuniões de empresas. Além desses 

serviços que, de certa forma, não são relacionadas diretamente com o ato de ir ao 

estádio assistir a uma partida de futebol, há outro elemento que passa a ser mais 

presente nas arenas: os camarotes e espaços VIP’s, que oferecem aos torcedores 

serviços que não estão à disposição dos outros setores, como alimentação, bebida, 

assentos confortáveis, traslado etc., o que justifica o alto preço cobrado para se ter 

todas essas vantagens e visão privilegiada do gramado. Apesar de que alguns 

clubes brasileiros já contarem com camarotes em seus estádios, parece haver 
                                                
7 Disponível em: http://esporte.uol.com.br/futebol/campeonatos/brasileiro/serie-a/ultimas-
noticias/2013/11/05/andres-sanchez-e-construtoras-criticam-promocao-de-ingressos-do-sao-
paulo.htm. Acesso em: 07/11/13 
8 Disponível em: http://www.lancenet.com.br/sao-paulo/Sao_Paulo-Academia_Lance-Ingressos-
Promocao_0_974902577.html. Acesso em: 18/08/2013. 



10 
 

consenso de que se está entrando em uma nova fase, de multiplicação tanto do 

percentual de espaços dedicados a esses setores, como da renda obtida por meio 

desses serviços exclusivos. 

A ideia desses profissionais da gestão das arenas esportivas é a 

equiparação da administração de um estádio de futebol à de um shopping Center, 

como demonstrei a partir de uma etnografia que realizei em um fórum9 realizado por 

tais empresas (Oliveira Jr., 2014). Além disso, tal fato não diz respeito apenas à 

forma como se gerem os empreendimentos comerciais que passam a ter maior 

espaço dentro dos estádios, mas também aos seus clientes: os torcedores. Em 

todas as apresentações desse fórum havia a preocupação de fazer com que o 

consumo dos produtos e serviços oferecidos fosse incentivado entre os torcedores-

clientes. No entanto, uma fala em especial mostrou a preocupação de alteração 

desse status. Lucio Blanco, administrador de empresas e gestor de eventos e de 

organização dos dias de jogos do Sport Club Corinthians Paulista, afirmou que o 

tratamento do clube dado ao torcedor começou a mudar quando se percebeu a 

inadequação de tratar o torcedor apenas como um apaixonado, e que era 

necessário mudar a forma de tratá-lo e vê-lo:  

 
Eu trabalho no Corinthians desde 2000, fui contratado na época porque o 
Corinthians começou a montar uma área que efetivamente cuidasse do dia 
dos jogos.  [...] O conceito começou a mudar em agosto de 2000, quando 
montou-se esse departamento e o primeiro item é: torcedor é um cliente, ele 
não é um torcedor. 
 

Ao longo dos últimos anos, os programas de sócio-torcedor têm sido 

apontados como uma clara demonstração dessa intensificação do aspecto 

econômico na relação dos clubes com os torcedores de futebol. Sobre eles, 

também, há uma dupla visão no campo futebolístico: são um importante acréscimo 

                                                
9 Organizado em conjunto pela Trevisan Escola de Negócios e Arenaplan, empresas que de alguma 
forma estão envolvidas com a gestão ou formação de novos gestores das arenas esportivas, o fórum 
aconteceu no início de dezembro de 2013, em um grande centro de convenções da cidade de São 
Paulo. O evento teve duração de um dia, com onze mesas apresentadas por presidentes e diretores 
de clubes de futebol, consultores econômicos especializados em futebol e em gestão de estádios, 
funcionários de empresas gestoras de arenas no Brasil e organizadores de eventos e shows. Alguns 
dos temas das mesas e falas apresentadas foram: o impacto das novas arenas para o futebol 
brasileiro; o perfil econômico dos torcedores brasileiros; a organização de um dia de jogo; gestão 
venda e design de camarotes e setores VIP; a possibilidade de exploração dos naming rights; 
pesquisas internacionais e nacionais sobre a presença de público nos estádios; relatos de dirigentes 
de clubes que já estão gerindo arenas de futebol; sistemas tecnológicos de acesso e compra de 
produtos pelos torcedores; a organização de eventos e shows nas arenas. 
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de renda para os clubes, mas, ao mesmo tempo, uma forma de afastar e privar os 

“verdadeiros torcedores” de assistir às partidas dos clubes. 

 

PROGRAMAS DE SÓCIO-TORCEDOR: REDENÇÃO OU DITADURA? 
 

Ser um sócio-torcedor consiste em pagar uma mensalidade ao clube, seja 

por meio de um cartão de crédito ou por boleto bancário, e ter direito a receber 

alguns bens ou serviços oferecidos pelo clube ao qual o indivíduo se associa. Por 

meio das informações disponíveis nas páginas eletrônicas dos programas de sócio-

torcedor de diversos clubes brasileiros, segue-se uma relação de direitos atribuídos 

aos contribuintes: produtos (camisas, bonés, chaveiros, bandeiras etc.); cartão de 

sócio, que permite a entrada gratuita ou descontos na aquisição dos ingressos das 

partidas; descontos em produtos vendidos por várias empresas que acertam 

parcerias com os clubes; e em alguns casos, o direito de votar nas eleições das 

diretorias executivas. 

Os programas de sócio-torcedor podem ser apontados, segundo alguns 

autores como a maior demonstração dessa nova forma de relação entre os 

torcedores e seus clubes, típica do período que o futebol passa a ser convertido em 

negócio, e os torcedores passam a ser vistos como clientes. Para Toledo (1999), 

constituem em uma nova atribuição aos torcedores, que os incentiva a se engajarem 

em programas de captação financeira em prol dos clubes e que, por meio da 

exacerbação do consumo, torna-se um novo modelo de externalizar a paixão pelas 

agremiações. Segundo Rodrigues (2010), os programas de sócio-torcedor consistem 

em uma modalidade diferente de relação formal e contratual entre o clube e o 

torcedor, que, ao pagar uma mensalidade, tem acesso a uma ampla gama de 

direitos, variando de acordo com o clube. 

São apontados na atualidade como um dos principais motivos de 

elevação das receitas dos clubes brasileiros de futebol, chegando inclusive a 

ultrapassar os valores obtidos com os patrocínios e as cotas de TV10, apontadas 

tradicionalmente como as duas principais formas de arrecadação financeira dos 

clubes brasileiros. 

                                                
10 Como afirmou o atual presidente do Cruzeiro, Gilvan Tavares. Disponível em: 
http://www1.folha.uol.com.br/esporte/2013/06/1299483-apos-programa-socio-torcedor-bate-marca-dos-500-
mil.shtml 
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O número de sócios-torcedores dos clubes brasileiros tem apresentado 

enorme crescimento nos últimos anos. Com a implantação do projeto “Movimento 

por um futebol melhor” 11, programa em parceria da empresa AMBEV com os clubes 

do futebol brasileiro, em que os sócio-torcedores têm direito a descontos em 

diversos produtos oferecidos por empresas participantes (dentre elas, pode-se citar: 

PepsiCo, Seara, Bradesco, Danone, Netshoes, Burger King e Sky), o número total 

de sócios dos clubes brasileiros saltou de 362 mil para cerca de 500 mil em seis 

meses, um crescimento em torno de 39%. Há a ideia de que, se realmente for 

mantido esse índice de crescimento, podem se tornar, além de uma nova forma (e 

significante) de receita para os clubes, um motivo para o crescimento do público nos 

estádios12.  

Esse projeto da empresa AMBEV tem sido apontado como um potencial 

impulsionador da lógica profissional entre os diretores dos clubes, como atesta o 

seguinte trecho de uma reportagem da revista Carta Capital: 

 
O que mais chama atenção, todavia, são os sintomas que levaram à criação 
desse movimento. O amadorismo do futebol brasileiro é tão grande que os 
patrocinadores resolveram eles mesmos pegarem os cartolas pelas mãos e 
ensinarem como se faz gestão. Em resumo, tomaram para si a 
responsabilidade de profissionalizar esse mercado, que poderia ser muito, 
mas muito mais robusto do que é hoje. No raciocínio da Ambev, essa união 
de forças ajuda a fortalecer e profissionalizar o futebol, de modo que todos 
saem ganhando: os clubes, com melhores receitas e estádios mais cheios; 
os torcedores, com benefícios financeiros no futebol e fora dele; e as 
empresas participantes, que ganham a preferência desses consumidores. 
Tenho alguma fé que possa dar certo por uma razão: não é filantropia, é 
negócio. E isso a Ambev sabe fazer muito bem13. 
 

Capelo (2015) aponta que 2014, por uma série de fatores, tem sido um 

ano de crise financeira para os clubes do futebol brasileiro, que tem levado a atraso 

de salários, não recolhimento de impostos e penhoras de alguns bens de clubes. 

Nesse cenário, os programas de sócio-torcedor são apontados como uma nova e 

considerável fonte de receitas. Nesse sentido, aponta que os clubes brasileiros em 

melhor situação financeira são os que conseguem ter grande parte de seu 

orçamento oriundo desse tipo de ação. Como exemplo, cita os casos do 

Internacional de Porto Alegre, que em 2014 arrecadou cerca de R$ 59 milhões 
                                                
11. Informações disponíveis em: http://www.futebolmelhor.com.br/  
12 Disponível em: http://arrancada1942.blogspot.com.br/2013/05/a-importancia-economica-do-socio.html. 
Acesso em: 14/07/2013. 
13 Disponível em: http://esportefino.cartacapital.com.br/os-clubes-e-o-socio-torcedor-quem-nao-sabe-pede-ao-
colega-ao-lado/. Acesso em: 15/07/2013. 
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somente de seu quadro de sócios, e o exemplo do time gaúcho teria incentivado 

uma disputa local, com o seu rival, o Grêmio, mas também nacional, com o 

crescimento das rendas e número de adesões de torcedores em outros estados. 

Capelo aponta uma diferença fundamental entre os programas de sócio-

torcedor dos clubes brasileiros e dos clubes europeus. Embora cada clube tenha 

suas particularidades, de forma geral, Capelo aponta que no Brasil há uma lógica de 

retribuição dos valores pagos pelos torcedores, em que o sócio-torcedor recebe 

benefícios em volta, como acontece com o programa "Por um futebol melhor". Já 

nos países europeus, sem que se ignore as particularidades nacionais e clubísticas, 

o programa de sócios funciona mais como uma garantia de adquirir os season 

tickets, carnê que dá direito a um torcedor comprar, ao início da temporada, 

ingressos para todas as partidas do clube em seu estádio. 

O jornalista Mauro Cesar Pereira tem se apresentado como uma voz 

contrária a essa quase unanimidade de benefícios trazidos por esses programas ao 

futebol brasileiro. Em sua coluna no site da emissora da televisão para a qual 

trabalha, a ESPN Brasil, e em suas participações e comentários nos programas 

dessa emissora, Pereira deixa clara a preocupação com o crescimento da adesão 

dos torcedores a esses programas. Em um de seus textos, ele procura negar a ideia, 

segundo ele cada vez mais forte na atualidade, de que há uma relação natural e 

inseparável entre ser torcedor e aderir a um plano de sócio-torcedor. 

 
Torcedor é a pessoa que torce, apoia em competições esportivas. Um 
incondicional admirador! Ninguém precisa ser sócio para ser torcedor. A 
criança que descobre a paixão por um clube não depende de carteirinha. O 
sentimento vale milhões de vezes mais do que um pedaço de plástico com 
nome, RG e foto 3 por 414. 
 

O estabelecimento dessa naturalidade, aponta o jornalista, estaria 

causando mais dificuldades para que os "verdadeiros torcedores" possam ver seus 

times no estádio, pois os valores a serem pagos pelos planos mensais teriam um 

impacto significativo na renda média do brasileiro. Assim, segundo Pereira, os 

programas de sócio-torcedor beneficiariam uma parcela ínfima do conjunto de 

torcedores de um clube, mesmo que a ideia seja "vendida" como redentora da 

condição financeira das equipes brasileiras.  

                                                
14 Disponível em: http://espn.uol.com.br/post/495575_abaixo-a-ditadura-do-socio-torcedor-turma-do-
cappuccino-talvez-o-prefira-no-shopping. Acesso em: 27/03/15.  
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A lógica de criação e difusão dos programas de sócio-torcedor nem seria 

de cunho estritamente econômico, como afirmam os especialistas e diretores 

responsáveis por tais iniciativas nas diretorias, pois o estabelecimento do valor das 

mensalidades não levaria em conta a capacidade de pagamento da grande maioria 

da torcida. Assim, parcelas significativas da capacidade dos estádios brasileiros 

estariam sendo desperdiçadas, pois a maioria dos torcedores não poderiam pagar 

nem pelo valor do ingresso nem pelas mensalidades de sócio-torcedor. Assim, 

Pereira conclui que está estabelecida uma ditadura do sócio-torcedor, quase 

inescapável, quando se trata de pensar de forma estritamente econômica a relação 

do torcedor com o clube. 

O que parece subjazer esses discursos é que a relação cliente-clube, que 

tem como principal exemplo os planos de sócio-torcedor, tem como uma de suas 

marcas mais claras uma maior demonstração de uma lógica financeira entre clube e 

sócio-torcedor, de maior clareza de interesses econômicos de ambas as partes, e 

que é de certa forma mascarada quando se trata da relação torcedor-clube. Embora 

em ambas haja uma circulação de dinheiro dos indivíduos para as agremiações 

(minimamente na forma de compra de ingressos das partidas ou produtos 

licenciados), com os “torcedores” tal fato parece ser mais sublimado, enquanto que 

com os “clientes” a relação comercial se torna mais explícita. 

 
A DEFESA DA “CULTURA TORCEDORA” 
 

A realização da Copa do Mundo no Brasil, mas também da Copa das 

Confederações, realizada um ano antes, foi o gerador de inúmeras discussões sobre 

as mudanças nos modos de torcer e do público que frequenta os estádios. Para 

algumas pessoas, o tipo de público que foi aos estádios assistir às partidas das duas 

competições é completamente diferente do que costuma acompanhar as partidas 

dos clubes do futebol brasileiro, em suas diversas divisões e competições, ao longo 

de todo o ano, e não apenas em alguma competição específica. E, para os 

defensores dessa "cultura torcedora", justamente por não ter uma vivência 

prolongada nos estádios, esse tipo de torcedor que apenas vai aos jogos da seleção 

brasileira nessas competições mundiais, não teria uma maior identificação entre eles 

e o tipo de cânticos e coreografias que são utilizados pelas torcidas dos clubes. 
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O jogo de reabertura do Maracanã, logo após a reforma visando a Copa 

do Mundo, que ocorreu alguns dias antes do início da Copa das Confederações, um 

amistoso entre a seleção brasileira e a inglesa, causou grande discussões em torno 

do tema da torcida brasileira. Não apenas porque o adversário daquela partida tem 

uma torcida famosa mundialmente, mas também porque seria o primeiro jogo da 

seleção nacional em uma arena em solo local, e por isso havia uma grande 

expectativa de como se daria a relação da torcida com os jogadores. 

A grande questão debatida entre os que fazem parte do universo 

futebolístico era a substituição de público: saem aqueles que estavam acostumados 

a frequentar os estádios brasileiros pelos jogos dos clubes locais, os que deveriam 

ser considerados os “verdadeiros torcedores”, e entram os “novos torcedores”, que 

segundo seus opositores, não estariam acostumados às arquibancadas e por isso 

não portariam os objetos que seriam considerados típicos dos estádios brasileiros. 

Essa é a ideia de Eduardo Zobaran, jornalista que tem uma coluna no site 

Impedimento, que publica artigos sobre “Futebol e cultura sul-americana”, segundo a 

descrição própria em sua página inicial. 

 
Apesar de sua reinauguração, o Maracanã ainda não conheceu uma torcida 
brasileira de verdade. Seja em 1993, no Brasil x Uruguai do Romário, ou em 
1998, no Brasil x Argentina do “Raí, pede pra sair”, o estádio ainda recebia 
uma torcida para a seleção compostas por torcedores e alguma picardia, a 
realidade mudou e não é de hoje. Mais uma vez, a tal amarelinha reuniu 
muita gente sem qualquer intimidade com um estádio de futebol. A chegada 
de novos torcedores não é ruim, o problema é a ausência dos ratos de 
arquibancada, com seus bumbos, bandeirões e músicas. 
 
Após rios de dinheiro investidos, desperdiçados e, provavelmente, 
desviados, a esperança do Maracanã é ser ocupado por seus bons e velhos 
companheiros de cimento. Aqueles que viram muitas obras inovadoras 
tornarem o estádio num grande remendo, que passavam perrengue na 
bilheteria, sofriam nos banheiros sujos e pisavam na eterna poça gigantesca 
do anel inferior na saída. Reclamavam com razão, mas, ainda assim, 
gritavam que o Maraca era deles15. 
 

Na mesma época, o jornalista do Yahoo Esportes, Otavio Rodrigues16, em 

um artigo intitulado “Ciúmes da Copa do Mundo”. A plateia tomou o lugar do 

torcedor, critica a falta de criatividade dessa torcida, ao reproduzir cantos utilizados 

                                                
15 Disponível em: http://impedimento.org/a-esperanca-arquibalda-do-novo-maracana/. Acesso em: 
04/06/13. 
16 O jornalista é responsável por um blog hospedado no Yahoo Esportes, denominado "Melhor futebol 
do mundo", que publica notícias sobre os campeonatos e os clubes europeus. 
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por torcidas estrangeiras. Por isso, ao adotar os modos de torcer de outros países, a 

torcida brasileira estaria perdendo seus traços típicos. 

 
Um amigo que foi ao estádio me contou que o "torcedor brasileiro" copiou a 
música (Seven Nations Army) cantada pela Inglaterra no tento do empate 
brasileiro. Cântico clássico, que também é cantado pelos torcedores do 
Bayern de Munique após os gols na Allianz Arena. É mole? O torcedor do 
lado de fora com certeza deveria estar com ciúmes, mas também muito 
infeliz com a falta de criatividade que não existe mais. Agora somos todos 
iguais. Nada de faixas e bandeiras. Não existe mais o show das 
arquibancadas, somente o show dos patrocinadores e de quem entra no 
"grande negócio” 17. 
 

Alguns setores dos torcedores e também da imprensa, têm denunciado 

que a introdução das arenas no futebol brasileiro estaria pondo em risco uma 

“cultura torcedora” brasileira, um conjunto de sociabilidades, de práticas e de objetos 

que seriam típicas do futebol brasileiro, e que estariam em risco de serem extintas, 

em favor de um torcedor mais passivo, que vê o jogo sentado e sem demonstrar 

maior envolvimento com o desenrolar do jogo. 

O uso do termo "cultura", por parte dos agentes do campo futebolístico 

que são contrários a essas mudanças nas sociabilidades dos torcedores nas 

arquibancadas, aproxima-se do uso feito pelas coletividades pesquisadas por 

Carneiro da Cunha (2009), quando da tentativa de defesa do conhecimento e dos 

direitos intelectuais dessas sociedades. Em suma, essa apropriação do termo seria 

uma “indigenização” (SAHLINS, 1997a, 1997b), uma ressignificação de tal conceito. 

Ao tratar do tema, Carneiro da Cunha fala em cultura como um complexo 

unitário de pensamentos e hábitos, conectados com os arranjos práticos de uma 

sociedade, que não afloram à consciência, e a "cultura", com aspas, quando há a 

integração desses atos em um sistema interétnico, um contato intercultural, 

ganhando novos significados, ou quando se refere a algum aspecto que é dito 

acerca da cultura sem aspas. Mesmo que sejam esferas distintas da vida social, 

nada impede que as pessoas vivam, ao mesmo tempo, na cultura e na “cultura”:  

 
As pessoas, portanto, tendem a viver ao mesmo tempo na "cultura" e na 
cultura. Analiticamente, porém, essas duas esferas são distintas, já que se 
baseiam em diferentes princípios de inteligibilidade. A lógica interna da 
cultura não coincide com a lógica interétnica das "culturas" (CARNEIRO DA 
CUNHA, 2009, p. 359). 
 

                                                
17 Disponível em: http://br.esporteinterativo.yahoo.com/blogs/melhor-futebol-do-
mundo/ci%C3%BAmes-da-copa-mundo-plateia-toma-o-lugar-035743792.html. Acesso em: 04/06/13. 
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Assim, considero que o uso do termo “cultura torcedora” por partes de 

alguns setores de torcedores e da imprensa esportiva, que denunciam a mudança 

de perfil e de práticas dos públicos do futebol brasileiro nos últimos anos, se dá a 

partir da introdução de uma nova mentalidade no que se refere à gestão dos 

espaços dos estádios e, consequentemente, dos espectadores. Ao eleger alguns 

dos elementos que são vistos e utilizados nos estádios brasileiros, há uma espécie 

de “seleção” de alguns deles, em detrimento de outros, para que se componha o que 

se considera essa cultura do estádio brasileiro. É notável que esses elementos 

escolhidos estejam relacionados às torcidas organizadas: instrumentos musicais, 

grandes bandeiras, papéis picados etc. Mas, ao fazer isso, não é abarcado o 

conjunto das diversidades que formam os estádios no Brasil, mesmo antes das 

arenas esportivas serem construídas para a Copa do Mundo. Há várias outras 

formas de se assistir a uma partida de futebol, como demonstrou Curi (2012), que, 

ao se construir essa “cultura” justamente para defender uma parte dessas práticas, 

são tornadas invisíveis por esses grupos. 

A mesma lógica é encontrada no pensamento do jornalista Mauro Cezar 

Pereira, da ESPN Brasil, que tem sido considerado o porta-voz na imprensa 

esportiva dos torcedores que denunciam os processos de elitização e gentrificação 

dos estádios brasileiros. É fato costumeiro ver os textos escritos pelo jornalista 

citados pelos grupos que se intitulam como de defesa da cultura torcedora, pois 

seus artigos, nos últimos meses, têm sido dedicados a discutir a padronização e 

elitização das arenas, a falta de “alma” dos novos estádios, o aumento dos preços 

dos ingressos e a proibição de bebidas alcoólicas e de alguns objetos e 

instrumentos musicais nos estádios.  

Para esse jornalista, está em curso a introdução de um novo tipo de 

torcedor, que é por ele denominado como consumidor, que em seu texto esse termo 

tem um tom depreciativo. Esse “consumidor” certamente é mais rico que o 

“torcedor”, e poderia dar mais verbas para os clubes, gastar mais dinheiro nessa 

ampla diversidade de produtos e serviços das arenas. Mas, ao contrário dos 

torcedores mais pobres e que estão mais acostumados a frequentar os estádios, 

antes de sua adaptação ao padrão FIFA, não constituem um grupo de indivíduos 

que estariam constantemente nos estádios, pois o futebol não seria para eles algo 

central dos momentos de lazer, como o é para os torcedores de outras classes 

sociais: 
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Mas este é um esporte popular, queiram ou não. Existem pessoas com 
dinheiro e dispostas a gastar em ingressos caros, que passariam o cartão 
de crédito pela maquininha em frenéticas ações de consumo futebolístico. 
Mas esses são raros como suas aparições em estádios. Como todo 
endinheirado, esse torcedor eventual divide seu tempo livre entre várias 
formas de lazer. Dificilmente um camarada com tal perfil prioriza o futebol, 
se dedica apaixonadamente a um time. Eles existem em quantidade muito 
mais nesses "estudos" do que na vida real. Por isso as "arenas", como 
gostam de chamar hoje em dia, vivem às moscas em seus lugares mais 
"nobres", exceto em pelejas de grande apelo. Jogos de grande importância, 
interesse e demanda. Daqueles que atraem vips, "vipinhos" e "vipões". Mas 
jamais esqueçamos. Esses cotejos são exceção, não acontecem a toda 
hora e os tais torcedores/clientes/consumidores/endinheirados não 
aparecem a toda hora. E geralmente eles não dão as caras tantas vezes por 
ali porque a cancha não é o seu habitat. Não, o estádio não é um bom lugar 
para o Rei do Camarote18! 
 

Logo no título, Pereira divide os torcedores entre duas categorias: ou se é 

torcedor, ou se é um “coxinha”. O uso desse termo ganhou notoriedade no país nos 

últimos dois anos. Embora tenha ampla possibilidade de significados, uma das que 

mais aparecem é o que se relaciona às pessoas ricas. E é bem esse o sentido que o 

jornalista apresenta em seus escritos. Em outro artigo em seu blog no site da rede 

de TV fechada ESPN Brasil, Pereira fala sobre a desclassificação do Flamengo 

ainda na primeira fase da Copa Libertadores da América de 2014. Se grande parte 

da eliminação precoce do clube deveria ser creditada à fragilidade da equipe dentro 

do campo, pois para o jornalista o próprio fato do time ter conseguido classificação à 

competição continental teria sido uma surpresa após vencer a Copa do Brasil de 

2013, outra parte do fracasso teria como causa a falta de força das arquibancadas, 

lugar mágico de onde as equipes conseguem alguma força extra para conseguir 

vitórias contra equipes mais fortes.  

Mas essa transferência, da torcida para o time, que teria sido o segredo 

do sucesso do clube rubro-negro na Copa do Brasil do ano anterior, não seria 

possível na Libertadores de 2014, pois com os ingressos mais caros, houve uma 

mudança no perfil dos que foram assistir às partidas do time. Para ele, saíram os 

torcedores, que apoiam o clube independente do resultado, que são apaixonados 

pelos clubes, e entraram os consumidores, que só gostam do time quando vence: 

 
E quando há fragilidade no futebol é preciso buscar forças. E elas muitas 
vezes vêm de fora, da arquibancada. Mas nem sempre isso aconteceu no 

                                                
18 Disponível em: http://www.espn.com.br/post/367410_marqueteiros-consultores-vipinhos-e-vipoes-
atencao-estadio-nao-e-lugar-para-o-rei-do-camarote. Acesso em: 07/11/13 
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New Maracanan, repleto de torcedores apaixonados, que incentivam, e 
também daqueles que só lembram que o clube existe quando há a 
perspectiva de uma vitória relevante. Aqueles que vaiam com bola rolando, 
que apupam no primeiro tempo, como na saída de Elano, sentindo a lesão 
após período afastado. Não são torcedores, mas clientes, que acreditam ter 
um direito na compra do ingresso. O direito à vitória. 
 
Vivemos a coxinhização do futebol, amplificada pelas novas "arenas" e seus 
ingressos caros, cujos preços são estipulados por marqueteiros e cartolas 
elitistas que imaginam ser o futebol um apenas produto. Não, não é. Futebol 
é paixão e torcedor não é espectador, muito menos consumidor19. 
 

João Hermínio Menezes, que foi presidente e um dos fundadores da 

Frente Nacional dos Torcedores (FNT), um dos grupos de torcedores que tem como 

pontos de luta o combate à corrupção e elitização do futebol, escreveu uma coluna 

para jornal Sul 21. Intitulada "O Brasil não fica na Europa", o autor, em tom de 

denúncia, aponta a necessidade da defesa das tradições futebolísticas nacionais. De 

acordo com Menezes, o futebol tem características próprias que o fazem ser um 

esporte ou jogo popular, não elitista: a possibilidade de pessoas com distintas 

características físicas e econômicas o praticarem sem restrições. 

Tendo esse caráter popular intrínseco ao futebol, Menezes acredita que, 

devido ao contexto de mercantilização exacerbada que toma conta do futebol, essa 

lógica tem se expandido para os estádios, que se testemunha por meio da 

transformação dos estádios em arenas, mudança de nomenclatura que representa 

diretamente essa submissão do esporte popular ao capital: 

 
Nada é por acaso quando a máfia da FIFA exige que os estádios da Copa 
sejam registrados e chamados de “arenas”. A arenização das canchas é o 
primeiro aviso simbólico de que o conteúdo mudou. O estádio é 
prioritariamente para futebol. As arenas são multiusos, não possuem 
necessariamente o futebol como prioridade. Trocar um jogo decisivo por um 
show de uma grande banda pop é algo que pode ser pensado, as cifras 
falam mais alto do que a paixão na concepção arenista. Há, da mesma 
forma, uma hegemonização cultural na mídia a naturalizar essa mudança 
estrutural, o que acaba por “obrigar” todo clube a alterar o nome do seu 
estádio para, enfim, respirar a atmosfera da suposta modernização, ainda 
que essa modernização seja extremamente falsária e canalha20. 
 

Além da imposição da lógica mercantil aos espaços esportivos, denuncia 

que a transformação dos estádios em arenas e tudo o que está envolvido nessa 

modificação, como a imposição de uma nova forma de torcer e de um espectador 

                                                
19 Disponível em: http://espn.uol.com.br/post/402599_fla-coxinha-comanda-vaias-a-um-time-limitado-
mas-esforcado-embora-eliminado-que-torcida-e-essa.Acesso em: 14/04/14 
20 Disponível em: http://www.sul21.com.br/jornal/2013/04/o-brasil-nao-fica-na-europa/. Acesso em: 
11/05/13. 
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desejado diferente do que frequenta os estádios brasileiros, está em jogo a 

submissão do país ao que vem de fora, ou seja, às formas de gerir e conceber os 

estádios de futebol. Pelo título e pelas suas palavras, estaria em curso um processo 

de desnacionalização do futebol brasileiro, de perda das raízes nacionais e, por 

conseguinte, a afirmação de uma lógica eurocentrista e moderna de estádio e de 

torcer. Para marcar uma oposição contra o que é moderno e europeu, o autor do 

texto elege um personagem nacional que é marcado justamente por categorias que 

seriam opostas à essas duas, o caipira, que seria, de forma resumida, um brasileiro 

tradicional. 

 
Apenas somos de fato um pouco caipiras, porque ser caipira é ser 
romântico, é fechar os olhos e imaginar o trenzinho de Villa-Lobos. Ser 
caipira é amar o futebol que é jogado nos campos do grande interior 
brasileiro, nas praças das cidades urbanas, nos colégios. Ser caipira é amar 
o futebol das ruas, o futebol da criança brasileira que já nasce querendo 
botar uma chuteira, mas, que por não ter dinheiro, passará a infância 
jogando descalça. 
 

 

CONSIDERAÇÕES FINAIS 
 

Em suma, o que parece estar em discussão é a possibilidade de se 

classificar os frequentadores de um estádio de futebol a partir de categorias 

mutuamente excludentes, de acordo com a posição dos indivíduos ou grupos que 

são defensores ou contrários às arenas esportivas: de acordo os primeiros, importa 

mais uma oferta diversificada de produtos e serviços aos consumidores, a 

segurança e o conforto dos torcedores e uma reformulação na forma como o 

brasileiro se porta nas arquibancadas.  

Já para os segundos, mais do que a qualidade e as boas condições dos 

estádios, é imprescindível a “festa” feita pelos torcedores, mantendo nos estádios 

um “ambiente de jogo”, com seus instrumentos musicais, coreografias, cânticos e 

objetos típicos de uma "cultura torcedora brasileira". Além disso, há a construção de 

uma classificação nativa sobre os “clientes” e os “torcedores”, em que os primeiros 

são relacionados à qualidade de passividade, enquanto aos últimos são atribuídos 

caracteres de atividade, no sentido de acreditar que a suas movimentações 

corporais e cânticos influenciam no resultado dos jogos em campo. 
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