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Resumo

Buscou-se investigar, por meio deste trabalho, as manifestações de religiosidade no 
futebol profissional paulista. Neste universo de pesquisa, escolhemos cinco equipes 
que disputam a primeira divisão do campeonato estadual. Os principais motivos da 
escolha foram os seguintes: o grande espaço que os meios de comunicação lhes ofere-
cem; por serem de “massa” ou “emergentes”; e também por serem o “objeto do desejo” 
de muitos atletas iniciantes e mesmo de profissionais consagrados do futebol. Para 
entender a grande presença da religião e da religiosidade nos gramados brasileiros 
em tempos recentes, procurou-se trabalhar em duas linhas, uma de caráter teórico-
bibliográfico, e a outra, empírico. Para compreender o porquê das manifestações de 
religiosidade no futebol, empregamos a teoria da Sociedade de Risco, de Ulrich Beck, 
e elementos da Sociedade do Espetáculo, de Guy Debord (1997), essenciais em nosso 
construto. A aproximação das teorias risco/espetáculo em relação à realidade brasi-
leira e, principalmente, ao “esporte das multidões”, em conjunto com a pesquisa de 
campo (realizada com vinte personagens do futebol), permitiram-nos concluir que o 
risco é um dos grandes motivadores das manifestações de religiosidade no futebol.
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Abstract

Our research was focused on analyzing religious manifestations in the professional 
soccer league, in the state of São Paulo. We have chosen five teams that compete on 
the first division league. The main reasons for choosing these five teams were: they 
receive massive exposition on mass media; they have a great number of fans and/
or they are emerging teams; they are the “desire’s object” of begginers and mature 
professional soccer players. In order to understand the great presence of religion and 
religiosity in the Brazilian soccer in the past few years we worked in two different 
ways: theoretical-bibliographical and empirical. To provide a better comprehension 
about the reasons of why it’s possible to observe so many religious manifestations in 
soccer environment, we use the theory of Risk Society, by Ulrich Beck, and elements 
of Society of the Spectacle, by Guy Debord (1997), which was essential for this study. 
The approach of the two theories, Risk and Spectacle, to the Brazilian reality and 
mainly to the “massive sports”, in connection with the research field (with a sample 
of 20 soccer professionals), allowed us to conclude that the associated risk is on of the 
main motivation to the manifestations of soccer religiosity.

Key words: Religion and Risk Society. Soccer.
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1  Introdução

A partida de futebol transcorre sem grandes 
problemas. De repente, quase “por brincadeira”, um 
atleta cai em campo. Por trinta segundos, ninguém 
se apercebe das dimensões do problema: logo, um 
companheiro grita desesperadamente. Correria e apre-
ensão. As torcidas silenciam. Em campo, jogadores, 
comissões técnicas, árbitro e auxiliares dão as mãos, 
pedindo uma intervenção divina. Moribundo, o atleta 
morre pouco depois de dar entrada em uma UTI. Essa, 
de forma singela, é a descrição da morte de Paulo 
Sérgio da Silva, conhecido como Serginho, jogador do 
São Caetano, que tinha 30 anos e participava de uma 
partida contra a equipe do São Paulo pelo Campeonato 
Brasileiro de 2004. 

O fato ocorreu no dia 27 de outubro, poucos dias 
antes de outra situação dramática ligada a um jogador 
de futebol: o sequestro de Marina Souza da Silva, mãe 
do jogador Robinho, hoje atleta do Manchester City, da 
Inglaterra, mas que, na época, atuava no Santos Futebol 
Clube. O craque, que tinha propostas para se transferir 
ao futebol europeu, tomou um cruel “carrinho” da vida 
que, como dizemos na gíria, “quebrou-lhe as pernas”.

As situações descritas são um indício importante; 
poderiam ocorrer, sem dúvida, em outros contextos, 
com pessoas de outros segmentos profissionais. No 
futebol, porém, parecem denotar algo diferente: no 
primeiro caso, um jogador com conhecido potencial 
de risco cardíaco opta por continuar correndo atrás da 
bola, tentando driblar o próprio coração; no segundo, 
um garoto talentoso foge da pobreza fazendo “diabru-
ras” em campo; é um vencedor – alguém que “assumiu 
o risco de ser grande” – que não consegue escapar da 
violenta “marcação” da sociedade brasileira. 

Os dois casos são emblemáticos do risco extremo 
assumido por uma categoria profissional cujos integran-
tes se assemelham, simbolicamente, aos gladiadores 
romanos. “Vencer, vencer, vencer, uma vez Flamengo, 
Flamengo até morrer…”, sentencia o refrão do hino de 
um dos mais importantes clubes de futebol do Brasil; 
é a nota perfeita daquilo a que estamos nos referindo. 

Nesse percurso, observamos que o futebol profis-
sional é, provavelmente, o espetáculo mais querido pelo 
homem em todos os tempos; aproxima-se do “sagrado”, 
cria deuses e demônios, arremessa anjos do céu para, 
em seguida, resgatá-los do inferno. Por conta disso é 
uma verdadeira “panela de pressão”, cujo conteúdo 
principal é o risco. A propósito dessa questão, César 
Sampaio, ex-atleta e atualmente dirigente esportivo, em 
uma entrevista, comparou a reta final de um campeo-
nato à “lei da selva”: “Quando amanhece na floresta é 
correria geral. O leão corre para comer (seriam os times 
que almejam algo); o veadinho foge para não ser comido 

(lembra a luta contra o rebaixamento)”.1 Para ele, risco 
existe em todos os lugares: “Risco há onde quer que a 
pessoa esteja. Nossa vida está nas mãos de Deus”.2

Concordamos com a opinião de César Sampaio de 
que riscos há em qualquer lugar, mas no futebol profis-
sional eles são maiores, vão muito além de uma reta final 
de campeonato, seja ele qual for. A saber, para ingressar 
nesse esporte, é preciso assumir o próprio instinto de 
sobrevivência, alimentá-lo com velocidade, visão peri-
férica e malandragem; caso contrário, seguir por essa 
senda será algo muito difícil. Além dos riscos ambientais 
(torcida, imprensa, fatores físico, técnico, tático e emocio-
nal, entre outros), os “gladiadores” estarão expostos aos 
mesmos riscos sociais da maioria da população (falta de 
escolaridade, empregos precários, exclusão social, entre 
outros), se suas carreiras não “decolarem”.

Aliás, não é necessário abrir muito o “leque” para 
perceber os riscos inseridos na sociedade e no esporte, 
mas o futebol registra várias histórias de atletas que 
tiveram problemas de saúde – ou com bebida, drogas, 
desentendimentos em família etc. –, mas que pude-
ram continuar sua carreira após tratamento adequado. 
Podemos citar  Washington, atualmente atleta do São 
Paulo Futebol Clube, que teve problema de coração, foi 
submetido a uma angioplastia, voltou a jogar futebol e 
a fazer gols – para jogar, teve de assinar um termo de 
compromisso assumindo riscos. O nigeriano Kanu tam-
bém passou por problema coronariano e, com o devido 
acompanhamento, pôde prosseguir em sua carreira 
(LEITE, 2004). Outros não tiveram a mesma sorte; e 
nenhum caso se compara ao de Serginho, que nos per-
mite fazer uma leitura interessante.

Lembramos que era um jogo entre dois times bati-
zados com nomes de santos: São Paulo x São Caetano, 
traço religioso comum no Brasil e que não deixa de ser 
associado a um jogo milagroso. No caso desta partida, 
porém, o milagre parece ter ficado no vestiário ou, então, 
ter sido expresso por meio dos “misteriosos caminhos do 
Senhor” (a fatalidade parece ter chamado a atenção da 
opinião pública para o potencial risco de vida em campo, 
o que talvez permita salvar outras vidas no futuro por 
meio de reforço do apoio em atendimento médico de 
emergência). Outro “milagre”, sem dúvida, foi a união 
das torcidas, perplexas diante de um fato que não esco-
lhe time ou pessoa (lembrando uma imagem popular, 
podemos dizer que a morte se veste de negro, cor que 
está sendo abandonada até pelos “famigerados” árbitros).

Retomando a tragédia, não importa se a morte foi 
acidental, se havia sido “escrita por Deus”, se o atendi-
mento foi adequado ou não, se houve falhas na avaliação 
médica ou se o uso do desfibrilador teria revertido a 
parada cardiorrespiratória. São relevantes, sim, algu-

1   Cf. HECICO, F. Sampaio elogia: “São Paulo tem volantes para 10 
anos”. O Estado de São Paulo. 15 de outubro de 2004. E2.

2   Ibid.
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mas questões: Serginho tinha condições de atuar 
profissionalmente? E se não tivesse, o que iria fazer da 
vida? Como sair das “quatro linhas” como projeto que 
não se cumpriu para voltar à sociedade? O São Caetano 
não deveria proibir o atleta de jogar? O zagueiro resol-
veu assumir a responsabilidade de exercer sua atividade 
profissional mesmo sabendo dos riscos existentes? Ele 
poderia ter feito isso?

O risco, que seria igual a 1%, resolveu se mani-
festar em grande estilo. Risco que fez com que atletas, 
técnicos, dirigentes, árbitros, cronistas e torcidas se 
expressassem religiosamente. Risco e manifestações de 
religiosidade presentes em jornais, emissoras de rádio 
e televisão e internet, muitas vezes de forma apelativa. 
Sem mencionar outros fatos que envolveram pessoas 
pelo Brasil afora e que não chegaram à mídia: que dizer, 
por exemplo, daquela pessoa que, ao acompanhar o caso 
do jogador, resolveu “dar um pulo” no posto de saúde 
para fazer um check-up?

Na sequência da vida, do futebol, do restante da 
partida interrompida pela morte de Serginho – os 31 
minutos restantes foram jogados uma semana depois, 
como pede o regulamento da competição –, além de 
ambas as torcidas gritarem o nome do atleta, homena-
geando-o, e do placar eletrônico do estádio do Morumbi 
mostrar a frase: “Valeu Serginho, seu show continua”, os 
atletas do São Caetano também fizeram sua homenagem 
exibindo uma faixa com os dizeres: “O mundo e tudo que 
ele oferece passa, mas aquele que faz a vontade de Deus 
vive para sempre. Obrigado Serginho”. O falecido, como 
muitos no meio futebolístico, era um atleta religioso.

Isso posto, perguntamos: a religiosidade, a crença 
de um atleta, a fé que ele tem – esses fatores podem levá-
lo a conseguir vitórias no futebol? Por que vemos atletas 
pedindo e agradecendo ao “Ser Superior” de suas religi-
ões pelas conquistas e recuperações de lesões? Jogando 
“x” contra “y”, esse “Ser Superior” torceria por quem? 
Afinal, Ele poderia querer a derrota de uma das partes? 
Como será que os técnicos e integrantes da comissão 
técnica interpretam a religiosidade nesse ambiente? Por 
que presenciamos tamanho uso do registro religioso na 
mídia esportiva?

Essas são apenas algumas questões emergentes 
– no senso comum e no âmbito acadêmico – diante de 
tantas manifestações de religiosidade no esporte, prin-
cipalmente no futebol, modalidade com maior número 
de praticantes no País e conhecida, entre nós, como 
“esporte das multidões” ou “paixão nacional”. As pere-
grinações dos atletas ao Santuário de Nossa Senhora 
Aparecida, em Aparecida, interior de São Paulo, 
agradecendo e pedindo graças, são exemplos dessas 
manifestações. Somem-se a elas que se dão por meio de 
mensagens e imagens religiosas nas camisas dos atletas, 
sendo essas mais evidentes entre os “Atletas de Cristo”, 
em sua maioria evangélicos.

Para completar o quadro, vale destacar que sempre 
houve relatos de atletas que atribuíram suas vitórias, 
conquistas, recuperação de lesões e sucesso finan-
ceiro à ajuda divina (relatos percebidos em qualquer 
ambiente futebolístico, sendo mais evidentes os relatos 
pelos meios de comunicações, como jornais, revistas, 
televisão e sites que dão grande cobertura ao “maior 
espetáculo” da terra). O futebol, afinal, é uma fonte de 
muita alegria para povo brasileiro. É difícil, em outro 
país, falar de Brasil e não pensar no futebol. Ele é algo 
determinante em nossa sociedade, assim como a inten-
sidade de nossa expressão religiosa. E por ser o Brasil 
um país de muitas carências sociais e distribuição de 
renda desigual, o futebol acabou se transformando num 
meio de ascensão social. Muitos sonham com o profis-
sionalismo, mas é um caminho difícil, a que poucos 
têm acesso, precisando passar por diversas provações 
até chegar ao objetivo final. Nessa trajetória, por conta 
de todas as dificuldades, há, muitas vezes, um apelo ao 
sobrenatural.

2  Objetivos

1- Mostrar, de forma objetiva, os aspectos represen-
tativos do futebol no âmbito mundial, brasileiro 
e paulista, evidenciando os momentos marcantes 
das presenças religiosas nesse esporte ao longo do 
tempo e sua repercussão na mídia e na sociedade;

2- Desvendar em que momentos a mídia esportiva 
usa o apelo religioso em suas manchetes e desta-
car a ligação de certas instituições religiosas com o 
futebol e a tendência à “parceria” futebol – religião;

3- Levantar a “vida” das equipes pertencentes ao 
nosso objeto de pesquisa (Sport Clube Corinthians 
Paulista, Santos Futebol Clube, Sociedade 
Esportiva Palmeiras, São Paulo Futebol Clube e 
Associação Desportiva São Caetano), mostrando o 
perfil histórico, lógica, valores e, principalmente, 
as manifestações religiosas dessas equipes, per-
cebidas nas ações de atletas, de integrantes de 
comissão técnica e demais pessoas envolvidas 
com o ambiente dessas equipes;

4- Analisar, nos mencionados times, as manifes-
tações de religiosidade dos atletas de futebol 
profissionais e a visão dos integrantes das comis-
sões técnicas sobre o assunto, verificando até que 
ponto a religiosidade, os rituais de certo atleta ou 
do grupo influenciam seu ambiente de trabalho, 
de acordo com seus depoimentos;

5- Compreender os motivos que levam esses atle-
tas e envolvidos com o futebol a se manifestarem 
religiosamente, procurando perceber em que 
momento essa busca ou manifestação religiosa 
mais se evidencia. 
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3  Justificativas
A pesquisa ganha especial interesse por tratar de 

um assunto pouco estudado no Brasil: a religiosidade 
ligada ao futebol. O País, vale observar, já conta com 
muitos estudos sobre futebol, tais como Visão de jogo: 
primórdios do futebol no Brasil, de José Moraes dos 
Santos Neto (2002), em que o autor descreve a origem do 
futebol no Estado de São Paulo, apontando características 
comuns a todos os núcleos pioneiros do esporte no Brasil; 
Vencer ou morrer: futebol, geopolítica e identidade nacio-
nal, de Gilberto Agostino (2002), em que o autor fala da 
relação entre Estado e futebol, buscando a conexão entre 
a constituição de selecionados nacionais e a projeção de 
um imaginário sobre a nação como verdadeiro impul-
sionador para grandes disputas internacionais – pouco 
há, porém, que se refira à questão religiosa de maneira 
direta. O que existe são relatos de atletas e técnicos sobre 
a ajuda do sobrenatural, de Deus.

Conforme Nunes, “a tradição popular brasileira 
sempre vinculou futebol e religião, especialmente a 
católica e as afro-brasileiras” (2003, p.9). O estudo mais 
antigo a que tivemos acesso foi realizado na USP em 
1944. Mário Miranda Rosa, o autor, fez uma pesquisa 
sobre a influência da superstição religiosa no comporta-
mento de uma equipe de futebol profissional.3 O estudo 
se refere a um determinado momento do futebol brasi-
leiro e mundial, e focalizou a relevância da macumba 
no esporte; esses limites valorizam nosso estudo hoje.

Em 1978, com a fundação dos Atletas de Cristo, 
os evangélicos também entraram nesse meio de forma 
expressiva. Como citado, não há informações de estudos 
mais completos sobre o vínculo entre futebol e religião. 
Sobre os Atletas de Cristo há duas dissertações, uma de 
um grupo local do próprio movimento em Porto Alegre 
(NUNES, 2003) e outra realizada em São Paulo, em que o 
autor “[…] mostra a inter-relação entre religião e esporte, 
na configuração de um ‘ethos’ protestante que inspira o 
‘comportamento exemplar’ do atleta” (ibid, p.2). 

Em razão do seu tremendo potencial de emoti-
vidade, de passionalidade e também por expor seus 
praticantes a riscos de lesões físicas, psicológicas e 
financeiras, o esporte é distinto de muitas outras 
formas de atividade humana. Por isso não podemos 
deixar de citar a importância do trabalho de psicólo-
gos do esporte no futebol e sua evidência hoje em dia. 
Esses profissionais têm como objetivo analisar as bases 
e efeitos psíquicos das ações esportivas, considerando, 
por um lado, a análise de processos psíquicos básicos 
(cognição, motivação, emoção) e, por outro, a realiza-
ção de tarefas práticas do diagnóstico e da intervenção. 
Entretanto, por mais importante que seja o trabalho 
de psicólogos do esporte no futebol, ele não tem um 
alcance absoluto. Aonde ele não chega, chega a religião 

3   Pesquisa que resultou no livro: Um ramo de arruda no futebol 
brasileiro e os bastidores dos campeonatos do mundo de 1958 e 1962.

– uma prática mais arraigada, de acesso mais fácil e 
mais bem aceita socialmente.

4  Metodologia
Adotamos como procedimentos metodológicos 

necessários ao objeto da pesquisa, em um primeiro 
momento, o estudo de bibliografia ligada ao futebol, às 
religiões, à sociedade contemporânea, bem como refe-
rências úteis ao desenvolvimento do trabalho; em um 
segundo, realizamos entrevistas com integrantes de 
comissões técnicas e atletas de futebol profissionais. 
Quanto ao acesso a fontes “teóricas”, não tivemos gran-
des dificuldades. Com relação ao trabalho de campo, 
porém, houve alguns obstáculos, principalmente pelo 
difícil acesso aos “simples mortais tornados intocáveis 
semideuses” do futebol. Para superar essa situação, 
recebemos o auxílio de alguns assessores de imprensa 
dos clubes, além da “sorte” de contar com alguns per-
sonagens que nos auxiliaram a buscar aspectos mais 
amplos de nosso objeto de estudo.

Advertimos que o futebol profissional no Brasil 
apresenta duas camadas qualitativas, duas realidades 
que não são exclusivamente típicas de nossa cultura: 
a primeira, de alcance muito reduzido, é a dos atle-
tas bem-sucedidos, bem-remunerados; a segunda é a 
dos atletas “comuns”, da grande massa que não tem 
muito “mercado” e limita sua carreira a atuar em times 
“pequenos” ou, então, a completar o elenco das grandes 
equipes. Assim, não sendo possível abordar de forma 
ampla – pelo menos, em um estudo como o que realiza-
mos – o riquíssimo cenário futebolístico brasileiro, que 
abrange muitos clubes de diversos Estados, optamos 
por focalizar nosso estudo em cinco equipes que dispu-
tam a primeira divisão do futebol profissional paulista, 
que possui um dos mais disputados campeonatos do 
País e é tido por muitos como uma “vitrine” de atle-
tas para os times grandes.4 As equipes escolhidas são 
Sport Club Corinthians Paulista, Santos Futebol Clube, 
Sociedade Esportiva Palmeiras, São Paulo Futebol Clube 
e Associação Desportiva São Caetano. 

Corinthians, Santos, Palmeiras e São Paulo são o 
que, popularmente, os torcedores e a crônica esportiva 
chamam de “clubes grandes”: contam com uma grande 
torcida (nem sempre concentrada geograficamente na 
área da sede do clube), muitos títulos e muita História; 
recebem atenção diária da mídia, exercem poder sobre 
a federação local,5 sobre a Confederação Brasileira de 
Futebol6 e mesmo sobre a política local e até nacional. 
Já o São Caetano, na época em que realizamos a pes-

4   Não abrimos mão, porém, da utilização de dados de outras 
realidades futebolísticas que permitam ilustrar e esclarecer nosso tema.

5   FPF, Federação Paulista de Futebol, fundada em 11 de fevereiro de 
1935 e atualmente dirigida por Marco Pólo Del Nero.

6   CBF, Confederação Brasileira de Futebol, fundada em 1979 e 
atualmente dirigida por Ricardo Teixeira.
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quisa, era uma equipe “emergente”, sempre com bons 
atletas, boa comissão técnica, dinheiro para os cartolas 
investirem e poucas dívidas. Era também uma equipe 
“simpática”, pela qual muita gente torcia sem grandes 
problemas. E o público, objeto da pesquisa, foi dividido 
em dois núcleos: o primeiro, formado por atletas de 
futebol profissionais, e o segundo, por integrantes da 
comissão técnica de equipes profissionais.

5  Resultados
A análise do desenvolvimento histórico do futebol 

e de sua relação com a religiosidade mostra inicialmente 
que, em todos os locais e períodos em que esse esporte 
floresceu, foram constatados os aspectos do risco versus 
espetáculo versus religiosidade. Por meio da observação 
das instituições e dos indivíduos, percebemos a estreita 
ligação entre cada um desses aspectos e suas deriva-
ções, entre as quais se conta o uso de um “marketing 
religioso futebolístico”. Há momentos em que o indiví-
duo divulga uma “marca” religiosa por conta própria, 
para expressar sua crença a instituição religiosa a que 
pertence. Em outros momentos, é a instituição religiosa 
que faz uso do indivíduo para promover seus produtos.

Considerando o papel da religião como meca-
nismo regulador do estresse social e da pressão do meio 
sobre o indivíduo, podemos dizer que o marketing reli-
gioso no futebol se enquadra no modelo de sociedade 
de risco e de sociedade do espetáculo.  O futebol é uma 
atividade de alto risco e de grande visibilidade; a reli-
gião a ele associada reduz a percepção desse risco ao 
mesmo tempo que gera uma representação de paz inte-
rior e segurança do indivíduo em relação ao meio em 
que está inserido.

Desse modo, não podemos esquecer que, pelo 
fato de o futebol ser um espetáculo, ele também pode 
servir de veículo de propaganda7 de uma determinada 
religião. A mescla futebol versus religião produz uma 
verdadeira “potência de espetáculo”. Aliás, a análise das 
equipes do nosso objeto de estudo nos confirma a rela-
ção risco versus espetáculo versus religiosidade. Mostra 
ainda que todos os indivíduos participação, que estão 
“conectados” ao mundo do futebol, não se encontram 
imunes à “radiação” que esse esporte/espetáculo emite 
em todos os sentidos, seja por meio da mídia, pelas lide-
ranças religiosas, pelos integrantes de comissão técnica, 
atletas; enfim, por todos os adeptos.

Detectamos também que a presença de “notí-
cias do futebol ligadas ao sobrenatural” nos meios de 
comunicação são mais evidentes em fases finais de cam-
peonatos, em que as equipes podem alcançar o “Céu”, 
ou seja, o título de campeão (ou as melhores classifica-
ções); o “Purgatório” das classificações intermediárias, 

7   Entendemos propaganda, aqui, principalmente como uma difusão 
ideológica. Por meio de seus “produtos religiosos”, ela difunde um 
corpo doutrinário – ideológico, portanto.

que não rebaixam o clube, mas também não agradam a 
torcida; e o “Inferno”, representado pela queda de divi-
são ou pela perda de um título. 

Conforme avançamos, acrescentamos que ações 
diferenciadas, incomuns, de atores do meio futebolístico, 
são utilizadas pela mídia como elemento de aproxima-
ção ante o universo religioso – nesse caso, certas atitudes 
se tornam “pecados”; certas vitórias, “milagres”, e certos 
indivíduos, “santos” (o melhor exemplo é o goleiro do 
Palmeiras em 1999, quando a equipe conquistou a Copa 
Libertadores da América: “São” Marcos). Outro ponto 
interessante é o papel desempenhado pelas lideranças 
religiosas, que têm  participação efetiva na vida diária 
de muitos clubes, exercendo, assim, grande influência, 
ora de forma negativa, ora de forma positiva.

Sustentamos que o futebol evoluiu, o espetáculo 
cresceu, mas as manifestações de religiosidade sempre 
foram presenciadas. Muitas se mantiveram inaltera-
das. Outras se tornaram mais complexas em razão de 
o esporte ter obtido mais visibilidade e um número 
maior de “fiéis” (torcedores), “denominações” (equipes) 
e “pontífices” (jogadores e treinadores).

Gostaria de esclarecer que, pelas respostas que 
obtivemos, foi possível verificar elementos como a pre-
sença de santos protetores nas equipes e o perfil social 
e religioso dos entrevistados. E o suporte para enten-
der o “mundo dos riscos” foi a utilização da Teoria da 
Sociedade de Risco, elaborada por Ulrich Beck (1998); 
o contato com a teoria permitiu o entendimento da 
sociedade em que vivemos, pois o risco, o perigo, não 
pode ser negado no mundo atual. Um mundo em que a 
incerteza e a instabilidade, seja qual for o seu âmbito, é 
a principal preocupação do dia a dia. 

Assim, aplicamos a sociedade de risco à socie-
dade brasileira. Aliás, não era essa nossa principal 
intenção – nosso foco principal é religião e futebol , 
mas percebemos que o Brasil é um exemplo modelar de 
sociedade de risco. Todos os elementos que Ulrich Beck 
relaciona em sua teoria são verificados perfeitamente, 
situação que nos faz parafrasear Celso Furtado, que diz: 
“Nunca estivemos tão distante do país que sonhamos 
um dia”(BIONDI, 2003, p.11). Uma pequena frase capaz 
de detonar um turbilhão de lembranças, emoções e 
expectativas, dos dias em que o Brasil era um país que 
acalentava sonhos (Ibib).

Outra questão importante é a percepção da evi-
dência dos riscos: para chegar ao espetáculo correm-se 
riscos; quem faz parte do espetáculo corre risco tanto 
para se manter no espetáculo quanto para deixá-lo. 
Os elementos que se entrelaçam em nossa dissertação 
“risco versus futebol versus espetáculo” se evidenciaram: 
risco de se dedicar ao futebol e não alcançar o objetivo 
de chegar ao profissionalismo; de não figurar nas equi-
pes que pagam bons salários; pior, de atuar em equipes 
que não cumprem seus deveres com os profissionais; de 
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lesões; de doenças; de sofrer violência – dentro e fora de 
campo; de deixar o futebol e, daí, fazer o quê? – uns não 
conquistaram nada, e nem todos que conquistaram são 
bons empreendedores; de serem enganados; interesse 
de relacionamento por questões “aparentes”. Enfim, 
riscos, riscos e riscos permeiam o ambiente e os “envol-
vidos” com futebol – principalmente brasileiro.

A essa altura, não é demais chamar a atenção 
para o fato de que, com a interpretação das respostas 
dos entrevistados aos questionamentos relacionados 
ao nosso objeto de pesquisa e a partir de uma análise 
voltada à qualificação, foi possível interpretar as entre-
vistas em três tendências: uma geral e duas expressas 
em subdivisões: integrantes de comissões técnicas e 
atletas. Interessante também foi sobrepor os resultados 
das entrevistas, podendo, assim, verificar os pontos de 
convergências e divergências entre os integrantes de 
comissões técnicas e atletas. Acerca disso, houve respos-
tas que se aproximaram e também que se distanciaram 
entre si, mas o principal aspecto verificado foi que, em 
situações de risco, os procedimentos são os mesmos 
entre todos: ocorrem rituais, apelos, ou qualquer outro 
“encontro” com o sobrenatural. Enfim, deve-se execu-
tar algum rito porque, se não for assim, os “deuses” 
se “enraivecem”; no entanto, se forem aplacados, aju-
darão o indivíduo num momento de perigo, pois “[…]
o universo simbólico defende o indivíduo do supremo 
terror, outorgando uma legitimação fundamental às 
estruturas protetoras da ordem institucional”(BERGER; 
LUCKMANN, 2003, p.139). Nesse sentido, os rituais con-
trolam a ansiedade.

Finalizando, não é possível negar que mudanças 
ocorrem na vida cotidiana e no mundo do jogo infantil 
e adulto (Ibid, p 43). O futebol fornece uma excelente 
ilustração dessa atividade lúdica por parte dos adultos. 
A transição entre as realidades é marcada pelo apito ini-
cial e final do árbitro. Quando o árbitro apita o início 
do jogo, do espetáculo, os “atores da bola” são “trans-
portados para um outro mundo”, com seus significados 
próprios e uma ordem que pode ter relação, ou não, com 
a vida cotidiana. 

Quando o árbitro apita o final do espetáculo, os 
“envolvidos” com o futebol “retornam à realidade”, isto 
é, a realidade predominante da vida cotidiana, em com-
paração com a  apresentada no futebol aparece agora 
frágil e passageira, por mais vívida que tenha sido a 
representação alguns poucos momentos antes, mas 
que deixou sinais em seus participantes. Sinais positi-
vos e negativos, mas que interferem no cotidiano dos 
“adeptos”, antes, durante a após o espetáculo, pois, no 
espetáculo do futebol, sabemos que o risco está escalado 
em todas as partidas; a “manifestação de religiosidade” 
é o que melhor marca esse risco, que procura anular 
com mais competência o perigo existente.

6  Considerações finais
A pesquisa realizada nos permitiu estudar as 

relações que se estabelecem entre o ambiente do fute-
bol e as manifestações de religiosidade nele percebidas. 
Inicialmente, verificamos o fato de que é impossível com-
preender tais relações em separado, ou seja, fora de nosso 
contexto social. As conexões necessárias ao entendi-
mento dos elementos pesquisados só são visíveis em um 
mesmo sistema socioeconômico, a saber, o capitalismo, 
sendo este um elemento determinante para a edificação 
de nossa dissertação. Não é possível chegar a conclusões 
acerca dos elementos tomados da individualidade dos 
entrevistados, sem vislumbrar antes os componentes da 
realidade-padrão da sociedade brasileira.

O capitalismo se tornou dominante há tanto tempo 
que tendemos a tomá-lo como “normal” ou “natural”, 
mesmo em suas mazelas. A economia, portanto, deve 
ser competitiva; num tal contexto, o espaço para os cha-
mados “valores humanos” (tomados, de modo geral, 
como aqueles que elevam a condição pessoal do indiví-
duo além de sua capacidade produtiva ou de consumo) 
é estabelecido a partir de certas condicionantes (como a 
da atitude religiosa, por exemplo). Voltando à condição 
de competição e consumo do capitalismo, percebemos 
que no futebol, assim como em muitos outros campos 
de ação pessoal, o sucesso só é alcançado mediante um 
esforço extraordinário. 

Do nosso ponto de vista, não há jogador “de ponta” 
que não alie ao seu talento pessoal uma tremenda dose 
de preparo físico e a percepção da necessidade de vencer 
e de administrar os bens conquistados em sua atividade 
profissional – esses fatores estão intimamente ligados 
à aprovação por cartolas, comissões técnicas e, princi-
palmente, pelos torcedores. Os profissionais que melhor 
atendem à exigência dos “consumidores” são os vence-
dores e os que não conseguem, perdedores. (SINGER, 
2002). Ressaltamos, porém, que a “macroeconomia do 
futebol” atual não é competitiva, pois geralmente o mer-
cado é dominado por oligopólios de modo que clubes 
“grandes” têm maior poder aquisitivo e, portanto, maior 
possibilidade de escolha; já os pequenos são obrigados 
a gastar seus recursos para sua sobrevivência e, na 
maioria das vezes, apenas figuram de forma “comple-
mentar” nos campeonatos – se por acaso se destacam, 
tendem a retornar à mediocridade em pouco tempo, por 
conta do desmonte dos plantéis decorrente da venda de 
jogadores e da valorização de seus salários (o que segue 
a melhor lógica capitalista).

A apologia da competição chama a atenção ape-
nas para os vencedores – a sina dos perdedores fica na 
penumbra. O que ocorre com os clubes que quebram ou 
que deixam de existir por conta de fusões ou do desinte-
resse das instituições que os financiam? E com os atletas 
e integrantes de comissão técnica que não conseguem 
emprego? Aí, prevalece uma “regra darwiniana” – os 
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ameaçados de extinção só deixam tal condição se corre-
rem mais, se competirem mais, se vencerem. A mesma 
regra faz com que os competidores de sucesso acumu-
lem vantagens e estabeleçam uma distância cada vez 
maior em relação aos concorrentes.

O capitalismo e o risco social produzem desigual-
dades crescentes, uma verdadeira polarização entre 
perdedores e ganhadores. Por mais que transmita 
uma imagem de “glória”, o cenário do futebol é cruel: 
enquanto poucos ganhadores avançam em suas carrei-
ras, os perdedores são dispensados ou não conseguem 
emprego. Por não se terem dedicado a outras forma-
ções, que não a do esporte, acabam alijados de outras 
possibilidades em um mundo no qual quem joga bola 
está dividido, grosso modo, entre os profissionais e os 
“boleiros de domingo”.

Nos clubes, os “funcionários da bola” ganham 
salários de acordo com uma escala de “rendimento” que 
rege esse mercado e, como há uma forte rivalidade, as 
carreiras são instáveis – em princípio, poucos são os que 
conseguem algum benefício decorrente desse quadro 
(entre eles estão cartolas e, principalmente, “caça-talen-
tos” e administradores de carreiras de atletas).

Com base nas considerações dos primeiros pará-
grafos desta conclusão, podemos emitir pareceres:

1- A noção de risco é acompanhada por um equiva-
lente desenvolvimento de sistemas e medidas de 
segurança, que permitem ao indivíduo sobrevi-
ver para jogar de novo. Suponhamos que ele seja 
uma maneira de regular o futuro, de normatizá-
lo e de submetê-lo à nossa vontade. O paradigma 
da sociedade de risco é como poder evitar, mini-
mizar, dramatizar, canalizar os riscos e perigos 
produzidos. Nesse sentido, os “atores do futebol” 
encontram, na religião, uma forma de estagnar os 
riscos existentes que, no ambiente do futebol, não 
são poucos.

2- Os riscos sociais estão relacionados com desa-
fios novos. No futebol, ocorre “um desafio por 
segundo”. Se existe a perda de um desafio, há 
pouca chance para se recuperar. Os que se recu-
peram continuam – na linguagem dos “boleiros” 
– tendo de “matar um leão” por jogo. Os que não 
se recuperam vão ser sempre perseguidos, ou vol-
tarão para a “sociedade comum”, desprovidos de 
experiências, pois se limitaram ao futebol – nem 
sempre por vontade própria, mas por circunstân-
cia desse meio. Esse despreparo para o mundo 
aumenta suas situações de risco, principalmente 
por negligenciarem – na maioria das vezes – fon-
tes primordiais para uma vida economicamente 
estável, como escolaridade básica e formação pro-
fissionalizante.

3- O futebol é um fenômeno que impulsiona nossa 
sociedade – nele, muitas vezes, compensamos 
nossas frustrações. Quem pratica o futebol de alto 
nível é uma pessoa comum que, às vezes, acaba 
endeusada, o que aumenta sua responsabilidade; 
outras vezes está em um momento difícil em sua 
carreira: a perda de um ente querido, uma lesão, 
queda de rendimento esportivo, fato que o torna 
perseguido e muito cobrado. Nesse momento, 
busca o conforto no sobrenatural.

4- O Brasil é um país de crenças diversificadas de que 
participam do mesmo jogo católicos, evangélicos 
etc. Há uma grande relação com o transcendente, 
e isso é uma estimulação benévola na visão de 
muitos participantes do futebol. Todos pedem 
e agradecem: um ganha, outro perde. Se não 
houver uma fé ingênua, algo de bom há de ser 
extraído de qualquer resultado, principalmente 
da derrota, em que as crises e as buscas por expli-
cações são maiores.

5- Tendo em vista a presença significativa de manifes-
tações de religiosidade entre atletas, nos times, entre 
técnicos de futebol e demais integrantes da comis-
são técnica – cuja opinião de muitos deles é que a fé 
potencializa o desempenho esportivo –, uma crença 
religiosa pode ser fator decisivo para que ponham 
em um contexto as chamadas “situações de risco” 
vivenciadas em suas trajetórias, na vida profissional 
e pessoal no mundo do futebol e na sua vida parti-
cular. O capitalismo moderno se insere no futuro 
ao prever lucros e perdas, ou seja, ao “apostar no 
risco” – continuamente. Nesse sentido, no ambiente 
do futebol – que não é profissionalmente dos mais 
estáveis –, o atleta, além de ter de enfrentar os riscos 
de o capitalismo, do “mercado futebolístico”, sofre 
também os riscos do seu meio de atuação. Assim, 
não estando bem fisica, técnica, tática e emocional-
mente – , fatores que determinam seu rendimento 
– o risco de ser descartado é grande, pois a compe-
titividade é acentuada. 

Com base no exposto, e ressaltando que a religião é 
um fenômeno arraigado culturalmente no País, afirma-
mos que o ambiente do futebol proporciona uma busca 
real de respostas por meio do transcendente. Assim, as 
manifestações de religiosidade no futebol são resultado 
do risco vivido por seus participantes; elas são eviden-
ciadas materialmente porque esse esporte é um “grande 
espetáculo”.

Nota-se, inicialmente, que não há como negar 
que todos os seres humanos estão sujeitos a falhas, 
seja por meio de pensamentos ou ações. No entanto, ao 
aumentar o risco, cresce a inclinação ao erro, pois a pro-
babilidade de sofrer pressões e, assim, se desestruturar 
emocionalmente é enorme – nem todos possuem uma 
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integração psicofísica capaz de suportar algum impacto, 
seja ele positivo ou negativo.

O futebol é um esporte espetacular e de grandes 
riscos. Quem nele atua não pode considerar a hipó-
tese de erros, pois eles podem causar grandes estragos. 
A obrigação do batedor de pênalti é fazer o gol; a do 
goleiro, ainda que com menores chances de sucesso, é 
defendê-lo. Entretanto, muitas vezes, o equívoco pro-
voca catástrofes. Isso deve ser evitado a todo custo. O 
mundo do futebol também funciona assim, mas o erro, 
aí, além de prejuízos individuais, pode trazer risco ao 
patrimônio do clube e mesmo à integridade física dos 
profissionais do esporte (depredações, arremesso de 
objetos, brigas entre torcidas, invasões de gramados etc.).

Há seres humanos que pensam que podem tudo 
e, portanto, desejam fazer tudo; tal atitude implica o 
estabelecimento de uma verdadeira fonte de riscos. No 
futebol, o risco existe, procurem as pessoas ou não – seus 
participantes são forçados, pelas circunstâncias, a “fazer 
de tudo”, do trabalho de beque ao de centro-avante. Se 
um professor falta a uma aula, ou se um empregado não 
comparece ao serviço, normalmente há um substituto, e 
a situação é contornada sem causar um grande estrago.

Agora, imaginem um “funcionário da bola” que 
deixe de jogar uma partida importante ou que não 
queira jogar porque está com dor de barriga, ou ainda 
que deixe de ir ao treinamento porque está em uma 
“fase difícil” com a namorada. Alguma crise existirá, 
implicando multa para o ausente, críticas e cobranças 
pela mídia e, principalmente, por torcedores revoltados 
com os “danos” causados ao espetáculo. O risco é perce-
bido, aí, de forma cristalina.

Outra questão importante: o fato de o atleta entrar 
em campo já é uma situação de risco, pois, se ele não 
desempenhar um bom papel – por mais que tenha a 
melhor das intenções – não sabe o que o espera depois. 
Não se pode fugir do risco nesse ambiente, principal-
mente pela utilidade que se tem da imaginação nesse 
esporte – imaginar a melhor forma de executar – e do 
imaginário dos envolvidos – vai acontecer! Esses fatores 
estão no campo da subjetividade, mas a sociedade de 
risco exige formas de ações objetivas. O que fazer então? 
Buscar a ajuda do “divino”?

Sim! Como percebemos em nossas entrevistas e 
no decorrer da construção de nosso trabalho, a situação 
de risco existente no ambiente do futebol profissional 
(e fora dele também) motiva seus participantes a se 
manifestarem religiosamente. Ilustrando a situação, 
poderíamos dizer que

“Uma pessoa está morrendo de sede e há um copo 
de água. Só que a pessoa é baixa e o copo está em uma 
parte alta do local, sem possibilidade de ela pegá-lo. O 
que fazer nesta situação, considerando-se que, ao mesmo 
tempo que a sede aumenta, surgem mais pessoas seden-
tas, algumas delas potencialmente mais competentes 

para alcançar o copo? Até passa pela cabeça do nosso 
personagem a possibilidade de contar com alguém que 
apanhe a água e a divida, mas ele se lembra de que um 
amigo lhe disse que, em uma situação parecida, não 
houve solidariedade. À memória vêm, novamente, as 
palavras de seu amigo: diante disso, valeu a regra do 
‘que vença o melhor!’. Então, percebendo sua impossi-
bilidade de pegar o copo, e diante de suas limitações 
físicas e existenciais (em relação às incertezas do futuro), 
apela para Deus – e se Ele me trouxesse o copo? E seu 
eu ferisse a pedra com o cajado e brotasse uma fonte 
cristalina? Que Deus me ajude!”

Concluindo nosso trabalho de pesquisa, estamos 
conscientes de não ter esgotado o objeto de estudo que 
atraiu nossa atenção; talvez, porém, esse esforço tenha 
permitido verificar e compreender alguns aspectos das 
manifestações de religiosidade no ambiente do futebol 
profissional. O campo, sem dúvida, é dos mais ricos, 
podendo produzir inúmeras análises de grande inte-
resse acadêmico.
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