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Domingo, eu vou ao Maracanã 

Neguinho da Beija Flor 

 

Domingo, eu vou ao maracanã 

Vou torcer pro time que sou fã, 

Vou levar foguetes e bandeira 

Não vai ser de brincadeira, 

Ele vai ser campeão 

Não quero cadeira numerada, 

Vou ficar na arquibancada 

Prá sentir mais emoção 

Porque meu time bota pra ferver, 

E o nome dele são vocês que vão dizer 

Porque meu time bota pra ferver, 

E o nome dele são vocês que vão dizer 

(ô, ô, ô ) 

Ô, ô, ô, ô, ô, ô, ô, ô, ô, ô, ô, ô ! 

Ô, ô, ô, ô, ô, ô, ô, ô, ô, ô, ô, ô ! 

 

 

http://letras.mus.br/neguinho-da-beija-flor/
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                                                                                  “Maracanã é Maracanã.                                                                                 

Uma vitória ali vale por duas em qualquer outro estádio do mundo”. 

                                                                                                                   Pelé  

 

“My God! Este é o maior momento de minha vida como cantor 

profissional”. 

Frank Sinatra, diante de 175 mil pessoas, 1980  

 

“E porque és uma parte da minha memória/Seguirei cantando, comigo, a 

melodia de teu doce nome: / Maracanã, Maracanã”. 

Armando Nogueira, jornalista  

 

“Quem não conheceu a geral do Maracanã, não viveu o Rio”. 

Nelson Rodrigues 

 

“Acreditar no Maracanã é acreditar no Brasil”. 

Mario Filho, jornalista  

 

“Cumpri minha promessa construindo este estádio. Agora, façam o seu 

dever ganhando a Copa do Mundo”. 

General Ângelo Mendes de Moraes, prefeito do D. F. do Rio de Janeiro 

 

“Apenas três pessoas calaram o Maracanã com 200 mil pessoas: Frank 

Sinatra,o Papa João Paulo II e eu” (apud PERDIGÃO, 1986, p. 141).   

Alcides Edgardo Ghiggia (autor do gol que deu o título ao Uruguai.)  
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Resumo 

 

Segundo estudo (março 2012) da Fundação Getúlio Vargas (FGV), do Rio de Janeiro, 

o futebol brasileiro movimenta R$ 11 bilhões por ano, possuindo trinta milhões de praticantes 

(16% da população).  Ao todo, são 683 clubes oficiais, que empregam mais de 30 mil 

trabalhadores e geram mais de R$ 2 bilhões por ano
1
. A XX Copa do Mundo FIFA 

(Fédération Internationale de Football Association) de futebol a ser realizada em 2014 

constitui-se em um evento que suplanta seu caráter esportivo, oferecendo uma grande gama 

de empreendimentos para acelerar o desenvolvimento econômico e social das doze cidades-

sede e de todo o País.  

Este trabalho tem como objetivo apresentar um dos casos mais simbólicos nascidos em 

uma Copa do Mundo de 1950, o Estádio Mário Filho
2
, no Rio de Janeiro, também conhecido 

como Maracanã. Construído em 1948, na época considerado o maior Estádio do Mundo e 

prestes a completar 65 anos, perde as suas características e a sua majestade em virtude das 

continuadas reformas e a consequente diminuição em seu tamanho original.  

O Estádio do Maracanã volta-se agora para a Copa de 2014, reconstruído e deixando 

um rastro de improbidades administrativas na gestão das várias reformas sofridas ao longo do 

tempo.  

Documentos originais da época de sua construção demonstram as referências 

publicadas e das várias reformas até a sua completa reconstrução com vistas a XX Copa do 

Mundo FIFA 2014.  

                                                

1 Pedro Trengrouse. FGV: Futebol pode movimentar até R$ 62 bi com mudanças no calendário, Pesquisa diz que adaptação 

nas temporadas é capaz de multiplicar quase seis vezes o atual montante do setor (R$ 11 bilhões). Disponível 

em:< http://sportv.globo.com/site/programas/sportv-news/noticia/2012/03/estudo-futebol-pode-movimentar-ate-

r-62-bi-com-mudancas-no-calendario.html > 15.03.2012 

2 Mário Rodrigues Filho foi cronista esportivo em Recife, Pernambuco, em 1908 e escrevia sobre futebol em A Crítica, O 

Globo e Jornal dos Esportes. Idealizou o Torneio Rio-São Paulo, a construção do Estádio do Maracanã, dos Jogos da 

Primavera e dos Jogos Infantis. Foi diretor e torcedor do Flamengo. Faleceu no Rio de Janeiro em 1966. Em sua memória o 

estádio passou a chamar-se Jornalista Mário Filho. Nota do autor. 

 

http://sportv.globo.com/site/programas/sportv-news/noticia/2012/03/estudo-futebol-pode-movimentar-ate-r-62-bi-com-mudancas-no-calendario.html
http://sportv.globo.com/site/programas/sportv-news/noticia/2012/03/estudo-futebol-pode-movimentar-ate-r-62-bi-com-mudancas-no-calendario.html
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O presente trabalho busca restaurar os fatos e apurar alguns valores gastos nessas 

várias obras até pouco antes de seu estágio atual (re-inauguração). As exigências atuais 

(segurança, visibilidade, sustentabilidade, acessibilidade, etc.) fizeram com que o Maracanã 

antigo perdesse suas particularidades (geraldinos, arquibaldos, fosso, gigantismo) e desse 

lugar a outro mais plastificado conforme determina a FIFA Busca também reunir todo o 

histórico das constantes reformas e alterações deste ícone do futebol brasileiro em um único 

volume e de uma maneira sucinta a fim de servir de fonte de consulta aos que tem interesse ou 

estão desenvolvendo um trabalho sobre o futebol brasileiro ou sobre a copa do mundo de 

futebol. 

 

 

 

Palavras Chave 

 

Gestão: Marketing Esportivo; Estádios; Maracanã; Dinheiro Público; História; Copa 

do Mundo FIFA; Futebol; Reformas.  
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Introdução 

 

O Brasil realizou em 1950, a IV Copa do Mundo FIFA, por absoluta falta de interesse 

de outros países que reconstruíam os estragos das grandes Guerras e pela falta de motivação 

política dos países envolvidos
3
.  

A Copa de 50, contou apenas com treze Seleções, no entanto, se tratava de uma grande 

oportunidade para divulgar mundialmente o Brasil, um país em crescimento (51.944.397 

habitantes). Era tudo o que o governo Dutra
4
 queria.  

Um grande estádio seria necessário para essa imagem. E o Rio de Janeiro, na época 

capital do país, saiu na frente construindo o Maracanã, o maior estádio do mundo.  

 

Perdigão lembra as palavras de Roberto DaMatta sobre a derrota de 50 que, para 

este, teria sido, talvez, a maior tragédia da história contemporânea do Brasil: 

―primeiro, porque implicou uma coletividade e trouxe uma visão solidária de perda 

de uma oportunidade histórica. Segundo, porque ela ocorreu no início de uma 

década na qual o Brasil buscava marcar o seu lugar como nação que tinha um grande 

destino a cumprir‖ (p. 39)5. 

 

Dia 16 de julho de 1950, 15h, Estádio do Maracanã. Brasil e Uruguai se 

enfrentam pela última partida da Copa do Mundo. Com o empate o Brasil se 

consagra campeão. Aproximadamente 200 mil pessoas estão presentes. O primeiro 

tempo passa sem gols. Logo no começo do segundo, Friaça abre o placar para o 

Brasil e a multidão vai ao delírio; minutos depois Schiaffino empata para o Uruguai 

e a multidão vai ao silêncio; pouco depois Ghiggia vira o jogo e a multidão vai ao 

                                                

3 Depois do intervalo provocado pela Segunda Guerra Mundial, a Copa do Mundo voltou a ser realizada. Com a Europa 

destruída pelo conflito, o Brasil foi o único candidato a sediar a competição. Para celebrar o ato, o país construiu o maior 

estádio do mundo, o Maracanã, no Rio de Janeiro, inaugurado na partida entre Brasil e México, vencida pelos brasileiros por 

4 a 0. Disponível em http://www.brasil.gov.br/linhadotempo/epocas/1950/ brasil-selecao-campea-uruguai, acessado em 

20/06/2013 

4 Eurico Gaspar Dutra, Marechal  Décimo Quarto Período de Governo Republicano - 31.01.1946 a 31.01.1951, Biblioteca da 

Presidência da República: Disponível em: <http://www.biblioteca.presidencia.gov.br/ex-presidentes/gaspar-dutra/biografia> 

20.07.2013 

5 Luís Otávio Teles Assumpção. Uma leitura sociocultural do futebol brasileiro (p.604). PERDIGÃO, Paulo. Anatomia de 

uma derrota. São Paulo: L&PM. Disponível em: <http://www.scielo.br/pdf/se/v24n2/10.pdf> 1986 

 

http://www.brasil.gov.br/linhadotempo/epocas/1950/%20brasil-selecao-campea-uruguai
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desespero. Com o apito final do juiz e o Uruguai campeão do mundo, a multidão vai 

às lágrimas. Começa aí um dos maiores ―traumas‖ nacionais da história. 

O antropólogo Roberto Da Matta acredita que este evento ―é, talvez, a maior 

tragédia da história contemporânea do Brasil‖ (apud MORAES NETO, 2000, p. 39). 

E contextualiza as implicações daquele acontecimento: ―Ocorreu no início de uma 

década na qual o Brasil buscava marcar o seu lugar como nação que tinha um grande 

destino a cumprir. O resultado foi uma busca incansável de explicações e 

responsabilidades para essa vergonhosa derrota‖ 6 

 

Publicações da época apontavam que essa Copa custou ao País pouco menos de Cr$ 

236 milhões (em cruzeiros), segundo a própria CBD (Confederação Brasileira de Desportos) – 

1914/1979. A conta do Mundial de 2014 está estimada em US$ 28 bilhões (R7 Notícias em 

28/06/2013). Marcada pela dramática derrota do Brasil na final, a parte inicial do Mundial de 

50 e a sua própria preparação foram sendo esquecidas da memória coletiva. Mesmo com seis 

décadas de diferença, os acontecimentos em 50 guardam semelhanças com os desafios atuais.
7
  

De fato, o Brasil, sem participação significante nos conflitos da Segunda Guerra, 

tinha, no crescente desenvolvimento de suas indústrias, a primeira condição para 

chegar ao tão sonhado ―primeiro mundo‖. A década de 50 prometia marcar essa 

passagem. Neste contexto, organizar a primeira Copa do Mundo do pós-guerra; 

construir, para o evento, o maior estádio do mundo – o Maracanã – e conquistar o 

título eram objetivos vinculados à tentativa de afirmação nacional. O último falhou. 

 

Nos anos 50, a FIFA era muito mais maleável e foi se tornando mais exigente com o 

passar dos campeonatos, na Copa da França (1998), por exemplo, mudou  a fórmula de sua 

disputa com 32 seleções ao invés das 24 de 1994 nos Estados Unidos. Impõe também seu 

Caderno de Encargos, um manual com 435 páginas, o Football stadiums technical 

recommendations and requirements, com recomendações técnicas e requisitos para estádios 

de futebol, elaborado para orientar a construção e reforma dos estádios alemães da Copa de 

2006, e servindo de guia para os anfitriões das Copas de 2010 e 2014, na África do Sul e no 

Brasil.
8
 

A CBD (antes de se tornar a CBF em 1979), engatinhava no Marketing Esportivo, 

desconhecendo essa importante ferramenta, o mesmo acontecia com as seis sedes escolhidas 

                                                

6 Juan José Torres Gilardi. 1950: o olhar da imprensa. Disponível em: <http://www.contemporanea.uerj.br/pdf/ed_10/ 

contemporanea_n10_juan_gilardi.pdf>. UERJ 2008.  

7 Beatriz Ferrugia, Diego Salgado, Gustavo Zucchi e Murilo Ximenes. Brasil repete para 2014 os erros de mais de 60 anos 

atrás ––Disponível em: <http://www.estadao.com.br/noticias/esportes,brasil-repete-para-2014-os-erros-de-mais-de-60-anos-

atras,977649,0.htm>. 25/12/2012 

8 FIFA.com. Estádios de Futebol. Recomendações e Requisitos Técnicos. Disponível em: http://pt.fifa.com/mm/ 

document/tournament/competition/01/37/17/76/p_sb2010_stadiumbook_ganz.pdf>. em sua 5ª. edição, 2011. 
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(São Paulo, Rio de Janeiro, Recife, Curitiba, Belo Horizonte e Porto Alegre). Pouca 

importância foi dada aos aeroportos, portos, ruas e avenidas, limpeza, segurança, hotéis, etc. 

O Rio, com reformas no seu porto, e São Paulo foram as exceções. São Paulo discutiu a 

pintura das calçadas e reformas na Avenida Pacaembu. Quanto aos Estádios, dois foram 

construídos, o Maracanã e o Independência em Belo Horizonte e outros quatro estádios foram 

reformados para receber a Copa. 

O único legado deste evento foi o estádio do Maracanã, que acabou sendo inaugurado 

com andaimes das obras por todos os lados, como atestam as fotografias que da época.  

 
Segundo a Superintendência de Desportos do Estado do Rio de Janeiro (Suderj), os 

andaimes ainda sustentavam parte da marquise no jogo inaugural e foram 

substituídos a tempo do primeiro jogo da Copa, na semana seguinte. Mas ainda ficou 

faltando acabamento e o Maracanã só foi concluído de fato em 1965.
9
                     

 

Apenas 15 anos mais tarde (1965) foi considerado pronto pela imprensa esportiva e 

em geral.  

  

O Maracanã ainda tinha andaimes nas arquibancadas. "O estádio não estava 

totalmente construído, foi inaugurado com estruturas de madeira perto das 

marquises. Isso deu a impressão de uma coisa inacabada", lembra Máximo.  

Segundo a Superintendência de Desportos do Estado do Rio de Janeiro (Suderj), os 

andaimes ainda sustentavam parte da marquise no jogo inaugural e foram 

substituídos a tempo do primeiro jogo da Copa, na semana seguinte. Mas ainda ficou 

faltando acabamento e o Maracanã só foi concluído de fato em 1965. (Em 1950, 

cariocas também temiam que Maracanã não ficasse pronto. Estádio foi inaugurado 

às pressas para a abertura da Copa no Rio. 10 

 

Os próximos capítulos apresentam uma síntese da história e dos desmandos que 

aconteceram com um dos maiores símbolos do futebol brasileiro, buscando reunir todas as 

etapas da vida deste ícone do futebol para que as futuras gerações conheçam a verdadeira 

história do Maracanã 

 

 

 

 
 

 

                                                

9 (Júlia Dias Carneiro, BBC Brasil no Rio de Janeiro. Disponível em: http://www.bbc.co.uk/portuguese/ noticias/ 

2011/10/111020_maracana_copa_50_jc.shtml> 20/10/2011  

10 O Estado.com.br. Disponível em: <http://www.estadao.com.br/noticias/nacional,em-1950-cariocas-tambem-temiam-que-

maracana-nao-ficasse-pronto,788131,0.htm?p=3>. 20.10.2011.) 
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Metodologia 

Para se efetivar a presente pesquisa optou-se pela pesquisa bibliográfica que "é 

indicada a fim de proporcionar melhor visão do problema ou torná-lo mais específico‖.
11

  

Neste caso esta pesquisa assume um caráter de estudo exploratório o qual visa 

propiciar um maior conhecimento e aprofundamento de relevantes aspectos dentro do tema 

proposto.  

O desenvolvimento da pesquisa se dará em etapas inicialmente definidas como: 

 Levantamento da bibliografia de base e de apoio, buscando a fundamentação 

histórica e factual das explanações sobre o tema. 

 Levantamento e pesquisa de Internet, revistas e periódicos que versem ou 

fundamentem o tema proposto. 

 Levantamento de eventos que exemplifiquem e fundamentem o objeto 

estudado. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                

11
 GIL. Antonio Carlos. Como elaborar projetos de pesquisa. 3ªed. São Paulo: Atlas, 1991.  
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A origem e a evolução dos estádios 

 

Neste capítulo apresentaremos a origem e a importância da arquitetura na edificação 

de estádios esportivos e as reformas do estádio do Maracanã que contribuíram com a 

diminuição do seu tamanho original (de maior estádio do Mundo a 25º classificado pelo site 

WSI – World Stadiuns Index
12.  

 

Outro estádio brasileiro que consta no WSI é o Engenhão, o Estádio Olímpico João 
Havelange, no Rio de Janeiro. Construído para os Jogos Pan-Americanos de 2007, 

também será local das competições de atletismo das Olimpíadas de 2016. Os 

pesquisadores citam o fato de o Engenhão ter custado quase três vezes mais do que 

os US$ 70 milhões estimados inicialmente, com cada assento ao preço de US$ 

4.263, o 28º mais caro entre os 75 estádios analisados. Baseado nos números da 

temporada 2010, a 14a. seqüência de utilização do estádio foi considerada boa (WSI, 

12), aparecendo em 23º lugar entre 46 arenas. Mas o estudo questiona o que irá 

acontecer após a reabertura do Maracanã em 2013. 13 

 

A abordagem do estádio brasileiro no período determinado pela Revolução de Vargas 

ao fim do milagre econômico leva à pesquisa do encadeamento de modelos da arquitetura de 

estádios europeus e a origem do próprio esporte. A importância do futebol na cultura 

brasileira estabelece um paralelo contraditório na arquitetura esportiva. A responsabilidade do 

poder público com construções de edifícios dotados de capacidades monumentais é 

questionável devido às atividades esportivas serem desenvolvidas por entidades privadas 

(clubes). Este fato demonstra a intenção na construção destes edifícios como espaço político, 

                                                

12 ―World Stadium Índex‖ (WSI, ―Índice dos Estádios do Mundo‖ em inglês) é um relatório do Instituto Dinamarquês de 

Estudos do Esporte (Idan) em parceria com a organização ―Play the Game‖ que investigou 75 arenas em 20 países 

construídas entre 1996 e 2010 para grandes competições esportivas. A lista inclui Jogos Olímpicos, Copa do Mundo, 

Eurocopa, Copa Africana de Nações, Jogos Pan-Americanos, Jogos Asiáticos, Jogos Pan-Africanos e Jogos da Comunidade 

Britânica. O índice WSI é baseado no total de público dos estádios durante o ano de 2010 (em eventos esportivos ou não) 

dividido pela capacidade desses estádios. Os custos de construção também foram levados em conta. 

13 (PlayTheGame.Org. Estádios do Mundo. Índex. Disponível em:<http://www.playthegame.org/theme-pages/world-stadium-

index.html>. 1996 a 2010.) 

http://www.playthegame.org/theme-pages/world-stadium-index.html
http://www.playthegame.org/theme-pages/world-stadium-index.html
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esportivo e cívico, muito utilizado nas ditaduras estabelecidas na América Latina no século 

XX.  

A gênese do esporte e também da tipologia foi encontrada na tradição helênica. As 

edificações gregas demonstravam um simbolismo religioso chegando ao status de templo do 

esporte, a relação entre o sagrado e o profano juntamente com a função da pista de corrida 

modelou a geometria do espaço, contando como espaço principal a pista de corridas. O 

edifício superava a função programática para ser o símbolo do esporte através de Ginásios e 

Estádios, passando a ser um templo religioso ou um espaço político. 

A topografia é um fator fundamental na implantação grega que aproveitava as encostas 

para formar a arena. O estádio não é visto de maneira isolada, faz parte de um conjunto de 

edificações que incluem edifícios habitacionais, de serviços diluindo a massa edificada do 

estádio dentro de um contexto harmônico.  

Com a dominação romana, a consequência imediata ao esporte foi a desvalorização e 

perseguição dos mitos religiosos helênicos, as competições desapareceram, restando apenas a 

batalha entre escravos, lutando com feras culminando muitas vezes com a própria morte na 

arena, demonstrando claramente a perda do caráter religioso que envolvia as competições, 

colocando-se agora a serviço do militarismo e também como ópio para o povo. 

A mudança da função é manifestada pela mudança da forma, desaparecendo a pista de 

corridas e transformando o teatro grego em anfiteatro romano. A transformação da pista em 

ringue traz novas necessidades ao edifício, principalmente no que se refere à acomodação dos 

diferentes públicos. A circulação periférica das arquibancadas, com grandes galerias para 

escoamento do público, define um sistema novo para estas edificações verticais. 

 A necessidade de agrupar massas faz com que tenhamos cada vez arenas maiores.  

Com o avanço das técnicas construtivas o edifício romano define a independência da 

topografia, não havendo mais a necessidade de adaptar as arquibancadas às colinas. A decisão 

marca o início de uma era de edificações verticais.  

Os estádios atuais ilustram a utilização como um edifício isolado, não contemplando 

edifícios agregados, evidenciando a massa não diluída no espaço urbano.  

A retomada das edificações no século XX, após o hiato estabelecido para competições 

esportivas envolvendo grandes aglomerações, prioriza um momento inicial, onde a referência 

imediata da construção esportiva recaia diretamente no mundo greco-romano.  

O primeiro período é historicista, buscando analogias como os equipamentos 

existentes na história da arquitetura, assim como o esporte busca sua leitura em Olímpia. O 
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Estádio Olímpico de Lyon (Arquiteto Tony Garnier, 1913) tem uma proposta similar ao anfiteatro 

romano, porém limitada verticalmente, através do movimento de terra diminuindo a altura 

edificada.  

O estádio de Wembley (Arquiteto Sir John Simpson e Maxwell Ayerton, 1923.) demonstra, 

através das duas torres, a escola acadêmica, com princípios compositivos na maneira de 

elaborar o objeto.  

Um segundo momento marca uma intenção para a implantação de edificações 

ilustradas pelos Estádios de Berlim (Arquiteto W. Marck, 1913) , Los Angeles(Arquiteto John e 

Donald Parkinson, 1923) e Montevidéu(Arquiteto J.A.Scasso, 1930), buscando a integração do 

edifício com a cidade.  

A vocação do edifício em dialogar com o entorno é estabelecida através da aberturas 

na massa edificada (no caso de Berlim e Los Angeles), relacionado com eixos de circulação, 

dando monumentabilidade as edificações. O estádio ainda é projetado como objeto isolado, 

independente das edificações agregadas, embora tenha a intenção de dialogar com o espaço 

não edificado. O estádio de Montevidéu demonstra claramente os princípios do Urbanismo 

Moderno, com áreas de lazer relacionadas ao esporte, buscando um contato mais diluído com 

a cidade.  

Já o estádio de Viena (Arquiteto Otto E.Schweizer, 1930), faz a ponte entre os modelos 

anteriores com destaque diferenciado para a implantação, o novo enfoque passa a ser o 

detalhamento estrutural. A edificação proposta por Schweizer ilustra, a desfragmentação do 

primeiro plano da fachada, agora representado apenas pelo sistema estrutural caracterizando 

posteriormente nos anos 50 com Mies Van der Rohe: a grelha miesiana.  

O desenvolvimento da estrutura de concreto armado é demonstrado no Estádio 

Comunale di Firenze (Eng. Píer Luigi Nervi, 1929.) através das soluções plásticas na circulação 

vertical e no balanço da marquise sobre a arquibancada principal. Os estádios italianos e 

alemães deste período são marcados por serem utilizados para marchas cívicas de apoio a 

regimes ditatoriais estabelecendo um caráter de austeridade em suas edificações.  

O estádio de Rotterdam (Arquiteto Van der Vluct, 1940.) demonstra o arrojo com a 

estrutura metálica tornando a solução estrutural, a estética do exemplar arquitetônico.  

O terceiro momento inicia-se com os estudos de Le Corbusier definindo a ruptura com 

a composição clássica, alterando a relação formal, o tipo e o modelo marcando uma nova 

época para os estádios do século XX.  
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A busca de Corbusier se baseava em criar uma nova tipologia, adequando o estádio 

enquanto espaço para o futebol e atividades olímpicas, servindo também como grande espaço 

para manifestações de massa, como um o anfiteatro urbano, atendendo a espetáculos, cinema 

e atividades cívicas. A proposta de Corbusier terá como conseqüência os projetos de cidade 

universitária com Marcelo Piacentini nos projetos de Roma e no Rio de Janeiro, com o 

mesmo projeto de estádio implantado em condições diferentes.  

O quarto momento marca os grandes estádios com capacidade superando os 100.000 

espectadores. Este momento marca a busca pela grandiosidade e capacidade máxima que a 

estrutura permite e a geometria define, e, novamente, não o que o espaço urbano permite. Os 

grandes impactos acontecem com o brutalismo das estruturas expostas como uma ferida 

aberta no tecido da cidade. Os problemas funcionais também ficam maximizados pelo 

ineficiente sistema de circulação e complexos sistemas viários necessários para o 

funcionamento.  

O quinto momento faz uma reflexão da grandiosidade das mega estruturas dos estádios 

atingindo capacidades que superavam 200.000 espectadores, para uma proposta de integração 

do objeto com a paisagem. A proposta de Frei Otto para o Estádio Olímpico de Munique 

marca uma preocupação com o objeto construído enquanto parte integrante de um sistema de 

edifícios dentro da sua implantação. A vila olímpica marca um dos melhores exemplos desta 

retomada do conceito grego de espaço, agora como rito esportivo e não mais religioso. O rito 

esportivo é valorizado pela transmissão da televisão das competições internacionais, 

transformando o esporte em negócio altamente lucrativo por trabalhar com o patriotismo e 

emoções, transformando o espaço esportivo no templo simbólico da saúde humana.  

As consequências desta mudança do esporte como negócio modificaram a escala de 

valores e acesso democrático do público aos estádios. Os estádios construídos ou 

rearquiteturados após os anos oitenta mostram uma diminuição na capacidade, valorizando o 

espetáculo. A modificação do comportamento do público frequentador dos estádios faz com 

que o desconforto de uma arquibancada passasse a ser substituídas por poltronas que, em 

alguns estádios, são tão confortáveis como as de um teatro.  

A valorização de espaços privados para grupos pequenos, como os camarotes, 

evoluem nos estádios contemporâneos. O espaço destinado para publicidade ganha espaço e 

define a fachada interna das edificações, tendo inclusive mais destaque do que a própria 

arquitetura. Há uma supervalorização no projeto de arquitetura, do detalhe construtivo em 

relação ao todo e as questões relativas à tecnologia construtiva estabelecem uma ordem de 
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grandeza superior aos princípios formais do edifício, determinando uma imagem muitas vezes 

distorcida da realidade volumétrica. 

Assim como aconteceu com a arquitetura contemporânea nos anos noventa, há uma 

supervalorização dos elementos decorativos em oposição aos princípios conceituais 

de um projeto de arquitetura. A arquitetura esportiva veste uma roupa muito cara 

financiada pelas principais grifes da televisão mundial, transformada em mercadoria 

de consumo com prazo de validade. Enfim, a busca de questões fora do campo da 

arquitetura para definir a arquitetura.14 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                

14
 Estádios Brasileiros de Futebol, uma Reflexão Modernista? Marcos Paulo Cereto (Centro Universitário Luterano de 

Manaus. Disponível em: http://www.docomomo.org.br/seminario%205%20pdfs/ 101R.pdf 20/06/2013 

 

http://www.docomomo.org.br/seminario%205%20pdfs/%20101R.pdf
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O projeto do Estádio Maracanã (1941 a 1948) 

 

O nome Maracanã vem do tupi maracá (chocalho) com (semelhante), é ainda um 

grande papagaio conhecido como Maracanã-guaçu. O chilrear dessa ave é semelhante ao som 

de um chocalho, habitavam em grandes bandos, a região do Derby
15

, antes da construção do 

estádio.  

No local onde estava localizado o Derby Club, criado em 1850, em 1868 ganhou um 

hipódromo, nesta época a cidade tinha quatro hipódromos e a febre do turfe era muito grande, 

mas esta febre com o tempo foi diminuindo e o hipódromo foi vendido, deixando a região 

abandonada.  

Na década de 1940 esta região se transformou na Favela do Esqueleto. Em 1949 deu-

se início à construção do Estádio e depois a UERJ ocupou o restante da favela, passando a ter 

seu principal campus no local.
16

  

Do século XVI até setembro de 1759, as terras ao longo do rio Maracanã pertenciam 

aos padres jesuítas, expulsos do Brasil por ordem do Rei D. José I, essas propriedades foram 

confiscadas pelo Estado e leiloadas a partir de 1763, passando-as a particulares. Como eram 

terras alagadiças, nada foi feito por quase um século depois. Logo após a chegada da Corte 

portuguesa, em 1808, houve uma valorização daquela área, graças à proximidade da Quinta 

da Boa Vista, residência oficial do Rei D. João VI.  

As terras do rio Maracanã foram então compradas por Francisco José da Silva Rocha 

(178?-1853), que, após sua morte, foram herdadas pelo seu filho, Francisco José da Rocha 

(1806-1883). Ao morrer, ficou como legatária sua esposa, a Condessa Da. Maria Romana 

Bernardes da Rocha (1818-1896), a Marquesa de Itamaraty.  

                                                

15 A região do Derby assim denominada pela localização de um hipódromo da cidade do Rio de Janeiro, no bairro da Tijuca, 

onde corridas de cavalo (turfe) eram disputadas 

16 ROSE, Lili e AGUIAR, Nelson. Tijuca de rua em rua. Rio de Janeiro, Editora Rio - Universidade Estácio de Sá, 2004. 
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A seis de março de 1885 foi fundado o ―Derby Club‖, por um grupo de sócios do 

antigo ―Derby Fluminense‖, prado de corridas hípicas que entrara em concordata em 1884. 

Durante muitos anos fizeram grande sucesso as corridas do ―Derby Club‖, até quando ao final 

da primeira década do século XX, estando já bastante desgastada pelo uso e tempo as 

arquibancada, tornou-se prioritária a sua substituição.
17

 

Em 1919 entraram em entendimentos com o Presidente da República, Epitácio da 

Silva Pessoa (1919-22), para permuta do terreno com outro que estava sendo formado com os 

aterros da área de mangue da Lagoa Rodrigo de Freitas. A troca foi feita, passando os terrenos 

do rio Maracanã às mãos da municipalidade. Em 1920 era iniciada a construção do hipódromo 

da Gávea, finalmente inaugurado em 1926. Em 1930 o ―Derby Club‖ fundiu-se com o ―Jóquei 

Club‖, surgindo daí o ―Jóquei Clube Brasileiro‖. A Prefeitura, de início, não fez nada de 

relevante com os antigos terrenos do Derby Club.
18

 

Como o Brasil candidatou-se para sediar o Campeonato Mundial de Futebol de 1942, 

decidiu-se ali erguer um novo estádio, pelas limitações que existiam de se utilizar o velho 

campo de São Januário, do Vasco da Gama, como se cogitou de início. Foi realizado concurso 

público de projetos, vencendo o grupo liderado pelos arquitetos Pedro Paulo Bernardes 

Bastos, Raphael Galvão, Orlando Azevedo e Antônio Dias Carneiro, com projeto estrutural 

dos engenheiros Antônio Alves de Noronha, Paulo Fragoso, Sérgio Marques de Souza e 

Alberto Rodrigues Costa. Um dos projetos recusados e foi o de Oscar Niemeyer, talvez o 

mais bonito de todos, mas inexeqüível, haja vista que era semi enterrado no solo, muito 

pantanoso. 

 

O maior arquiteto brasileiro, Oscar Niemeyer, foi derrotado no concurso 

que escolheu o projeto do Maracanã. Ele dizia que a decisão foi justa: o desenho 

vencedor era mesmo imbatível. O pai de Brasília reconhecia a perfeição do anel de 

concreto, da longa marquise sobre a torcida e da acústica do Mário Filho, que 

ecoava o grito da arquibancada para os ouvidos de cada jogador em campo. Este 

templo, o mais sagrado do futebol, não existe mais. Foi destruído pelo governo do 

Rio, que ignorou a lei de tombamento e o demoliu com aval de burocratas do Iphan. 

O novo estádio construído no lugar do Mário Filho é mais funcional, segundo quem 

                                                

17 ARAÚJO, José de Souza Azevedo Pizarro e. Extrato das "Memórias sobre o Rio de Janeiro". 5: 453-475, 1843; 2a ed. 

453-475; 3a ed. 483-506. 

18 Ibdem. 
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já o visitou, mas perdeu as características que faziam seu antecessor ser diferente de 

todos os outros. 19 

 

A Segunda Guerra Mundial adiou a Copa do Mundo e atrasou todo o planejamento, os 

terrenos do Maracanã foram ocupados por um grupamento de carros de combate. Terminada a 

Guerra e decidida a Copa de 1950 no Brasil, o prefeito enviou em 1946 uma mensagem à 

Câmara de Vereadores solicitando a aprovação da construção do estádio no terreno do rio 

Maracanã em regime de urgência. Entretanto, a Câmara de Vereadores perdeu tempo em 

discussões se o estádio deveria ser naquelas terras ou na Baixada de Jacarepaguá. 

―Em 1938, a FIFA realizou um congresso em sua sede em Paris. Foi neste 

evento que o Brasil manifestou a pretensão de promover o torneio máximo da 

entidade. Durante a reunião, o jornalista Célio de Barros garantiu aos delegados que 

o Brasil estava pronto para sediar uma Copa do Mundo. O único problema era a 

Alemanha, também candidata a sediar a competição. Jules Rimet, presidente da 

FIFA, tinha dois motivos para apoiar a candidatura brasileira: o seu estatuto, que 

previa a alternância de continentes, e o fato de o Brasil ter sido o único país a 

prestigiar o torneio, estando presente nos três primeiros mundiais. E veio a II Guerra 

Mundial. As Copas de 1942 e 1946 não aconteceram. Com o fim do conflito, a FIFA 

realizou, em Luxemburgo, o congresso que definiria o país sede da Copa do Mundo 

de 1950. A Alemanha, derrotada e destruída, juntava os escombros e estava fora. Os 

demais países da Europa estavam em reconstrução, e portanto sem condições de 

promover o torneio. Dois anos depois, em 1948, em reunião promovida durante os 

Jogos Olímpicos de Londres, o Brasil foi escolhido como o país-sede da quarta Copa 

do Mundo.‖ 20 

 

A construção do Maracanã foi muito criticada por Carlos Lacerda, na época deputado 

federal e inimigo político do prefeito da cidade, pelo general Ângelo Mendes de Morais, 

contra os gastos e, também, devido à localização escolhida para o estádio, defendendo que o 

                                                

19 Bernardo Mello Franco, Folha de São Paulo, 12/07/2013. Disponível em: <http://www1.folha.uol.com.br/colunas/ 

bernardomellofranco/2013/07/1310225-querem-destruir-o-maracana-de-novo.shtml - 20/05/2013 

 

20 Antonio Carlos Napoleão.O Brasil de todas as Copas – 1930-2006 – Ministério do Esporte, Disponível em: 

http://www.copa2014.gov.br/sites/ default/files/publicas/todascopas_portugues.pdf.  
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mesmo fosse construído em Jacarepaguá. Ainda assim, apoiado pelo jornalista Mário 

Rodrigues Filho, Mendes de Morais conseguiram levar o projeto adiante.  

 

―A idéia do Maracanã tinha sido incorporada à paisagem mental da 

população carioca pela campanha lançada em 1947 pelo jornalista Mário Filho, em 

seu Jornal dos Sports — o que lhe valeria a honra póstuma de dar nome ao estádio. 

O recém-empossado Mendes de Morais aderiu com entusiasmo, mas o projeto 

dividiu a Câmara Municipal. O compositor e radialista Ari Barroso, vereador pela 

UDN, aliou-se ao PCB para apoiá-lo. Muitos não queriam estádio nenhum. E a 

turma de Lacerda, udenista como Ari, gostaria de ver o ―colosso‖ plantado em 

Jacarepaguá.21‖ 

 

Um pronunciamento do Excelentíssimo Sr. Ary Barroso, vereador na Câmara 

Municipal do Rio de Janeiro (Arquivo Geral da Cidade Rio de Janeiro) cujo tema era a Copa 

do Mundo de 1950, e a constatação de que o trabalho seria desenvolvido pelo departamento 

de Turismo e Propaganda do Rio de Janeiro, afirmou que era um desastre: 

 

“Sr. Presidente, Srs. Vereadores. Com o advento dessa grande                             

competição desportiva que vem empolgando a população nacional, e que se 

denomina ―Copa do Mundo‖, ficamos atônitos em face do desinteresse que essa 

competição provocou em parte do mundo estrangeiro, ou seja, o fracasso total do 

movimento de turistas de todos os pontos da Terra, sequiosos não só de assistir à 

magna competição desportiva, como também de conhecer os segredos de nossa 

terra, desta terra belíssima e escondida, a despeito de todos os esforços de natureza 

individual e particular, que são feitos para a sua propaganda. (...) Reafirmo meu 

ponto de vista: o Departamento de Turismo e Propaganda da Prefeitura é uma 

autêntica inutilidade, que só desperta no Carnaval para fazer mal, política e 

atabalhoadamente, um concurso de músicas carnavalescas que nem sempre 

representa a vontade da opinião pública. É um Departamento dirigido por leigos 

autênticos, já que considero o Turismo uma ciência da propaganda. (...) Sabemos 

perfeitamente que nosso Departamento de Turismo e Propaganda é um descanso 

para pessoas privilegiadas, que ali ficam sem outra preocupação senão a de deixar 

correr a vida, a de deixar correr o tempo. Eles é que são, na realidade, os turistas do 

Departamento.‖ Vereador Ary Barroso.22 

                                                

21 Revista VEJA 30/07/2011. Disponível em: < http://veja.abril.com.br/noticia/esporte/maracana-um-colosso-improvisado)> 

30.07.2011. 

22 (Diário da Câmara do Distrito Federal, 04/07/1950, p.862) 
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A concorrência para as obras foi aberta pela prefeitura do Rio de Janeiro em 1947, 

tendo como projeto arquitetônico vencedor o apresentado por Miguel Feldman, Waldir 

Ramos, Raphael Galvão, Oscar Valdetaro, Orlando Azevedo, Pedro Paulo Bernardes Bastos e 

Antônio Dias Carneiro. O início das obras se deu em 02 de agosto de 1948, data do 

lançamento da pedra fundamental. Executado por cinco empresas construtoras e, comandadas 

pelo engenheiro Dr. Paulo Pinheiro Guedes, foi levantado a princípio por quatro mil 

operários, chegando a onze mil, que se revezavam em três turnos de oito horas, foi finalmente 

inaugurado o estádio a 16 de junho de 1950. Falar sobre as obras que envolvem o Estádio do 

Maracanã é preciso antes situar as diversas épocas dessas reformas. Na tabela a seguir 

relaciono esses vários momentos: 

 

Tabela 1 – Épocas das obras no Maracanã 

Maracanã – Construção, obras e reformas 

1 O projeto do Estádio Maracanã 1941 a 1948 

2 A construção do Maracanã e o término das obras 1948 a 1965 

3 A primeira reforma para o Campeonato Mundial de Clubes da FIFFA 

2000 
1999 a 2000 

4 A segunda reforma para os Jogos Pan-Americanos do Rio de Janeiro 2007 2005 a 2007 

5 A terceira obra e reconstrução para a XX Copa do Mundo FIFA 2014 2010 a 2013 

 

Aproximando-se o prazo fatal para a abertura ao público, o coronel Gomes passou a 

ser inquirido por auditores para explicar o estouro do orçamento. Gastavam-se mais 

do que a princípio havia sido planejado, e um dos argumentos do chefe do canteiro 

tinha a ver com a cobertura: seria ela a maior vilã do excesso de gastos. O estádio 

precisou de uma enorme quantidade de concreto armado em sua base, para dar 

sustentação ao teto — comprido demais e sem nenhuma pilastra de apoio. Muitos 

temiam que a cobertura caísse com a primeira ventania. Pouco antes do amistoso de 

estréia, era comum a cena de operários dando pulos em cima da cobertura, para 

provar que era segura. O próprio Mário Filho fez o mesmo. (Veja Rio. Rogério 

Daflon. Nasce uma estrela. Em dois anos, foi erguido um estádio para ser o maior do 

Rio de Janeiro, do Brasil, da Terra.23 

 

 

 

 

                                                

23 Disponível em: <http://vejario.abril.com.br/especial/maracana/historia-projeto-construcao-maracana-739627.shtml> 01 de 

Maio de 2013. 
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A Construção do Maracanã e o término das obras (1948 a 1965) 

 

O clima já era exagerado e, para contribuir ainda mais com a idéia do ―já ganhou‖, 

minutos antes do jogo o prefeito do Rio de Janeiro, Ângelo Mendes de Morais, 

discursou no Maracanã com as seguintes palavras: ―Vós brasileiros, a quem eu 

considero os vencedores do campeonato mundial; vós brasileiros que a menos de 

poucas horas sereis aclamados campeões por milhares de compatriotas; vós que não 

possuis rivais em todo o hemisfério; vós que superais qualquer outro competidor; 

vós que eu já saúdo como vencedores!‖ 24 

 

Uma das obras tecnicamente mais importantes do Brasil foi construída nos terrenos do 

antigo Derby Club, ocupando uma área de 186.638,56 metros quadrados, contendo o Estádio 

Mário Filho (Maracanã), o Ginásio Gilberto Cardoso (Maracanãzinho), a Pista de Atletismo 

Célio de Barros e o Parque Aquático Júlio de Lamare. Sua capacidade original era de 183.354 

pessoas, segundo Paulo Perdigão
25

.  

O Estádio do Maracanã teve sua construção iniciada a 10 de agosto de 1948, e 

somente foi inaugurado em 16 de junho de 1950, com o jogo de Seleções de jogadores 

―novos‖, do Rio de Janeiro e de São Paulo. Foi construído no tempo de 01 ano, 10 meses e 06 

dias, tendo a forma de uma elipse e medindo 318,52m x 280,7m, com o perímetro de 

944,62m. Sua altura é de 32 metros, com o último degrau a 23,60 metros de altura, distando 

de 126 metros ao centro do campo. As dimensões do seu campo eram de 72m x 108m, até 

1963, quando foram aumentados para 75m x 110m, de acordo com as leis internacionais. 

Possuía moderno sistema de irrigação mecânica da grama, com perfeita drenagem, o gramado 

                                                

24 apud CUNHA, 2002, p.36. Juan José Torres Gilardi. 1950. O olhar da Imprensa. Disponível em: < http:// 

www.contemporanea.uerj.br/pdf/ed_10/contemporanea_n10_juan_gilardi.pdf> Janeiro 2008. pág. 129 

 

25 Paulo Perdigão, falecido em 2009, foi um dos grandes jornalistas e intelectuais brasileiros. Ganhava a vida programando os 

filmes da TV Globo e escrevendo sobre cinema no jornal O Globo. Mas escreveu um clássico da cultura brasileira, 

―Anatomia de uma Derrota‖, o livro definitivo sobre a derrota do Brasil para o Uruguai na Copa de 1950. 

http://www.contemporanea.uerj.br/pdf/ed_10/contemporanea_n10_juan_gilardi.pdf
http://www.lpm.com.br/site/default.asp?Template=../livros/layout_produto.asp&CategoriaID=484736&ID=715354
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era circundado por um fosso de 3 metros de altura por 3 metros de largura, garantindo o 

isolamento entre os atletas e o público, era atingido por quatro túneis, com iluminação indireta 

e com piso de borracha.  

Projetado para abrigar confortavelmente 195 mil pessoas, já teve em suas 

dependências (registros não comprovados da época) 200 mil pessoas, no jogo Brasil e 

Espanha em 1950, quando aconteceu a primeira invasão do estádio por torcedores sem 

ingressos, que derrubaram parte do muro que o circundava. 

Em 16 de junho de 1950, o presidente Eurico Dutra abriu as portas do Estádio 

Municipal do Rio, que ainda não tinha recebido o nome de Mário Filho (a 

homenagem ao jornalista só veio nos anos 1960) e nem o apelido de Maracanã (em 

referência à avenida onde foi erguido). A obra ainda estava incompleta - havia 

andaimes de pé, grades soltas e montanhas de cimento e brita espalhada pelos 

cantos. Oito dias depois, na abertura da Copa do Mundo, uma multidão estimada em 

quase 200.000 pessoas superlotou o estádio, que havia sido desenhado para abrigar 

155.000. E o palco da festa ainda não estava pronto: andaimes sustentavam a 

cobertura e a torcida circulava em meio a tijolos e tábuas. Em 1950, a equipe era de 

1.500 trabalhadores, que ergueram o estádio em 22 meses - só receberam um reforço 

de pessoal na reta final, quando viraram as madrugadas para garantir que o Mundial 
pudesse acontecer. Espera-se que, depois deste sábado, não seja preciso repetir essa 

correria antes que o Brasil recebe a Copa das Confederações. (Revista Veja. 

Maracanã abre as portas ainda em obras. Como em 1950. 26 

 

Foi, também o primeiro estádio na América Latina a possuir um placar eletrônico, em 

1961. Para a sua construção foram contratados inicialmente 1.500 homens trabalhando 24 

horas por dia, número este elevado para 4.500 em virtude do exíguo prazo para sua 

construção, além de soldados do Exército que foram recrutados para essa tarefa. 

 

―Sobre a organização do Campeonato Mundial de 1950, externou-se M. Rimet com 

evidente satisfação.  

– O Brasil é o país dos contrastes – disse ele. Quando a gente entra na sede da 

Confederação Brasileira de Desportos em certas horas, fica espantado com a 
quantidade de pessoas que lá se encontram em algazarra e aparentemente em 

tremenda confusão. Tem-se a impressão de que falam mais do que trabalham. Sorriu 

francamente o mundialmente estimado presidente da entidade máxima do futebol 

internacional, antes de prosseguir.27 

 

Bagunça organizada: um mês antes do início da Copa, o presidente da Federação 

Italiana, Otorino Barassi, chegou ao Rio para integrar o Comitê Organizador do Mundial. As 

obras do Maracanã estavam atrasadas. Barassi colocou ordem na casa e salvou a competição 

do fracasso.  

                                                

26 Disponível em: <http://veja.abril.com.br/noticia/esporte/maracana-abre-as-portas-ainda-em-obras-como-em-1950> 

27/04/2013. 

27 Correio do Povo, 9 jul. 1950, p 16. 
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―Devo lembrar a piada internacional sobre o emprego da palavra ―amanhã‖ no  

 Brasil. ―Vamos deixar para amanhã‖. No entanto, a organização do campeonato  

 de 1950 veio desmentir completamente essa anedota. Devo constatar, com 

satisfação, que a organização que a CBD deu ao presente Campeonato do Mundo é  

 perfeita. Não há queixas dos concorrentes. Não houve, até hoje, um incidente a  

 lamentar. A competição vem se desenrolando do modo mais feliz, com 

extraordinário sucesso desportivo e financeiro. Não se pode ―pedir mais...‖28
 

 

Talvez tenha sido esse um dos maiores desafios embutidos na organização da IV Copa 

do Mundo: enfrentar o senso comum que o brasileiro possuía a respeito de si próprio. 

Seríamos capazes de levar a bom termo as obras necessárias?  Seria possível que 

conseguíssemos organizar um evento de proporções gigantescas e internacionais? Uma Copa 

que teve uma abertura simples e um encerramento mais simples ainda, sem luxo, festas, 

shows, como são as Copas de hoje e com M. Jules Rimet entregando a Copa do Mundo, 

nomeada posteriormente de Taça Jules Rimet, cercado por repórteres ainda boquiabertos com 

a vitória da celeste Uruguaia.  

"A banda do Corpo de Bombeiros tocou, soltaram pombos, soltaram muitos balões... 
Era época de São João, uma festa que ainda era muito comemorada na época, e os 

balões ainda não eram proibidos", conta Máximo. "A seleção brasileira ganhou fácil. 

O México era um adversário que não ameaçava o Brasil na época."29 

 

O fato é que o orgulho nacional foi posto a prova no começo dos anos dourados, 

conforme atesta a jornalista Rachel de Queiróz nas páginas da revista O Cruzeiro: 

 

―E talvez agora o mundo, vendo esse nosso retrato honesto, fique nos conhecendo 

melhor, nos ignorando menos; talvez aqueles que nos imaginam apenas como 

mestiços indolentes tocadores de violão sintam agora por nós um respeito maior, 

vendo como somos uma gente laboriosa, resistente, humilde, destemida e cordial. 

Que somos realmente um povo.‖30 

 

Terminada a IV Copa do Mundo FIFA, o estádio do Maracanã ficou praticamente 

sendo reformado por 15 longos anos, com obras complementares e que ficaram pendentes e 

outras ainda necessárias, como a demolição e a reconstrução da cobertura de uma das rampas 

                                                

28  M. Jules Rimet. Correio do Povo, p 16. Disponível em: <http://www.seer.furg.br/ojs/índex.php/biblos/article/ 

view/725/228>09.07.1950 

 

29 Em 1950, cariocas também temiam que Maracanã não ficasse pronto. Estádio foi inaugurado às pressas para a abertura da 

Copa no Rio. Disponível em: < http://www.estadao.com.br/noticias/nacional,em-1950-cariocas-tambem-temiam-

que-maracana-nao-ficasse-pronto,788131,0.htm?p=2> 20.10.2011 

30 Rachel de Queiróz em O Cruzeiro, 13 de maio de 1950, p 130. 

 

http://www.estadao.com.br/noticias/nacional,em-1950-cariocas-tambem-temiam-que-maracana-nao-ficasse-pronto,788131,0.htm?p=2
http://www.estadao.com.br/noticias/nacional,em-1950-cariocas-tambem-temiam-que-maracana-nao-ficasse-pronto,788131,0.htm?p=2
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de acesso que oferecia perigo aos torcedores. Faltava ainda a parte da tribuna da imprensa e 

um maior número de sanitários para atender à hipotética capacidade máxima de 200 mil 

pessoas.  

 

"O que havia naquela época era essa perspectiva sombria de que não ia dar certo, de 

que não íamos ter o estádio pronto a tempo da Copa. Era uma expectativa dolorosa 

de que não íamos fazer a coisa a tempo, como hoje também", compara Heizer, que 

era uma das 200 mil pessoas assistindo à final da Copa de 1950, "espremido" no 

Maracanã.31 
 

A tabela abaixo mostra detalhadamente a capacidade oficial de público do Estádio 

Jornalista Mário Filho anos 1970 a 1999: 

 

Tabela 3 - Dimensões do Complexo Maracanã 

Dimensões do Complexo do Maracanã 

Área total ocupada (intramuros) 195.600,00 m² 

Área total construída 118.458,88 m² 

Área livre 77.141,12 m² 

Taxa de ocupação 60,51 % 

Fonte - Maracanã – “A Saga do mais famoso templo do futebol mundial” – e-
books O Globo, RJ 2013, jornal O Globo de 19.01.1948, pág. 25 

 

Durante o ―Seminário de Gestão de Legados de Megaeventos Esportivos‖, ao longo 

das palestras e debates fomos construindo novos significados para os legados de 

megaeventos. Num universo que transita entre sonhos e realidades, projetos 

estruturantes necessários, projetos utópicos, limites, diferenças, convergências, 

contradições, experiências diversas ocorridas em vários países, discutimos o 

processo de passagem que significa LEGADO. Quando se trata de megaevento 

esportivo, esse processo desafia a interseção entre Esporte, Política, Cultura e 

Mercado. 

Reconhecer que megaeventos esportivos podem estruturar possibilidades para uma 

cidade e, porque não dizer, para um país, é entender que há diversos conhecimentos 

que são adquiridos e que devem ser difundidos e articulados a esses acontecimentos. 

O Dr. Holger Preuss – outro conferencista internacional do Seminário - aponta que 

os jogos são um catalisador importante de melhorias da qualidade de vida. Podem 
ajudar a acelerar o processo de regeneração de uma cidade nas mais diversas áreas 

como habitação, transporte, segurança, convivência, educação, sucesso econômico e 

outras, oportunizando legados tangíveis e intangíveis. Daí a importância da coesão: 

ao reconhecer que é fundamental a base do conhecimento, manter a relação com o 

passado e o impulso do sucesso, entender que os legados podem ser individuais e 

                                                

31 (Em 1950, cariocas também temiam que Maracanã não ficasse pronto. Estádio foi inaugurado às pressas para a abertura da 

Copa no Rio. Disponível em: < http://www.estadao.com.br/noticias/nacional,em-1950-cariocas-tambem-temiam-

que-maracana-nao-ficasse-pronto,788131,0.htm?p=2> 20.10.2011) 

 

http://www.estadao.com.br/noticias/nacional,em-1950-cariocas-tambem-temiam-que-maracana-nao-ficasse-pronto,788131,0.htm?p=2
http://www.estadao.com.br/noticias/nacional,em-1950-cariocas-tambem-temiam-que-maracana-nao-ficasse-pronto,788131,0.htm?p=2
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coletivos e que é preciso manter a participação e a mobilização dos diversos atores, 

conseguida pelos megaeventos, para dar continuidade ao processo de 

desenvolvimento. 

O mesmo pode-se dizer sobre a importância do desenvolvimento científico e  

tecnológico dos esportes e seus efeitos nas mudanças sociais, culturais, econômicas  

e ambientais. O que está em jogo é muito mais: é a própria (re) organização social  

urbana na qual o megaevento se realiza e a definição dos papéis a serem 
desempenhados por todos os setores sociais. (Legados de Megaeventos Esportivos. 

Rejane Penna Rodrigues e Leila Mirtes Santos de Magalhães Pinto. Subsídios para 

pensar os legados de megaeventos esportivos em seus tempos presente, passado e 

futuro. 32 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                

32 Disponível em: <http://www.listasconfef.org.br/arquivos/legados/Livro.Legados.de.Megaeventos.pdf > Ministério do 

Esporte. Brasília 2008. 
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A primeira reforma (1999 a 2000) para o Campeonato Mundial de 

Clubes da FIFFA em 2000 

Em 1999, na final da Copa do Brasil, o Botafogo recebeu 101.581 torcedores (90.917 

pagantes). Seria a última vez em que o estádio receberia mais de 100 mil torcedores, depois 

de uma ampla reforma ocorrida em 1999, visando a realização do Mundial de Clubes FIFA de 

2000 no Brasil, o estádio teve sua capacidade reduzida para 103.022 pessoas, com a instalação 

de assentos individuais no anel superior. 

 

O vice-campeonato da Copa do Brasil contra o Juventude em 1999 ficou marcado 

pelos 101.581 pagantes presentes a final que foram contagiados pela campanha do 

time de Bebeto na competição. O segundo jogo da final foi a última vez que um dos 

grandes clubes cariocas colocou, em jogo contra equipes de fora da cidade, mais de 

100.000 torcedores no Estádio do Maracanã. 33 

 

Por causa das mudanças, o estádio deixou de ser o maior estádio do mundo, sendo 

capaz de receber menos torcedores em relação ao Estádio Azteca, no México. 

A principal consequência dessa obra foi que acabaram com os espaços populares que 

davam uma personalidade toda especial ao Maracanã. Espaços do Estádio que foram sendo 

ocupados por ―diversas tribos‖, ao longo dos anos. Os jovens se reuniam abaixo dos telões, os 

idosos em outro canto, nas gerais os fantasiados mais fanáticos, apelidados pelo dramaturgo 

Nelson Rodrigues de Geraldinos e nas arquibancadas os Arquibaldos.  

 

No Maracanã, a geral, conhecida pelo grande número de populares fantasiados que ali 
acompanhavam os jogos, foi destruída em 2005 e deu lugar às cadeiras - setor nobre. Foi o 
fim dos geraldinos, como eram conhecidos os frequentadores. E os arquibaldos, a turma da 

arquibancada, também não têm vida fácil. Ambos os tipos foram cunhados pelo escritor 
Nelson Rodrigues, frequentador do velho Maracanã.34 

 

                                                

33 História do Futebol. Botafogo Futebol e Regatas. Disponível em:< http://historiadefutebol.blogspot.com.br/2009/11/ 

botafogo-de-futebol-e-regatas.html > 29.11.2009 

34 Sem Geraldinos e Arquibaldos. Revista do Brasil, No. 58, abril 20122. Disponível em: 

<http://www.redebrasilatual.com.br/revistas/58/sem-geraldinos-e-arquibaldos > abril 2011. 
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A segunda reforma (2005 a 2007) para os Jogos Pan-Americanos do 

Rio de Janeiro em 2007 

 

O Maracanã ficou fechado de abril de 2005 a janeiro de 2006 para obras visando a 

instalação de cadeiras agora em todo o seu interior para a realização dos Jogos Pan-

americanos de 2007. Foi também rebaixado o nível do campo e implantadas cadeiras no lugar 

da antiga "geral", área mais próxima ao campo onde os espectadores assistiam às partidas em 

pé (lá ficavam os ―geraldinos‖, vide nota na página anterior). A reinauguração deu-se apenas 

em 2007. Neste mesmo ano, construíram as novas rampas de acesso para as cadeiras e 

arquibancadas. Trocaram também o placar eletrônico por um em LCD à cores. Telões foram 

instalados na cobertura do estádio, sobre o setor verde das arquibancadas, possibilitando a 

visualização dos eventos ao vivo. Para o Pan de 2007, gastos foram feitos, com a promessa de 

que o estádio ficaria pronto para a Copa de 2014, dentro dos padrões exigidos pela FIFA. O 

total do investimento, ficou em 304 milhões de reais. 

 

A facilidade com que organizações de eventos esportivos recorrem ao erário para 
resolver seus problemas promove distorções como à do Maracanã. Depois de 

consumir R$ 300 milhões em obras entre 1999 e 2007 para adequar seu complexo 

esportivo e abrigar os Jogos Pan-americanos, é provável que o Estado do Rio tenha 

de gastar mais dinheiro remodelando o estádio para a Copa de 2014. 

Além disso, o projeto prevê a demolição do parque aquático Júlio Delamare, erguido 

ao custo de R$ 10 milhões. As autoridades fluminenses consideram que falta 

qualidade ao parque.35 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                

35 Folha de São Paulo. Um Maracanã de distorções. Disponível em: < http://www1.folha.uol.com.br/fsp/ 

opiniao/fz2305200902.htm >23.05   2009, editoriais.) 

http://www1.folha.uol.com.br/fsp/
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A terceira obra e reconstrução (2010 a 2013) para a XX Copa do 

Mundo FIFA de 2014 

 

As primeiras notícias indicavam que ―A reforma do Maracanã para a Copa de 2014 

custará R$ 400 milhões. O Maracanã, que já foi o maior do mundo, vai encolher mais um 

pouco com a reforma. A capacidade do estádio vai passar de 86.700 para 83.400 lugares 

para se adequar às exigências do Caderno de Encargos da FIFA.”
36

 

 

Tabela 4 - Maracanã reconstrução (2010/2013) para a XX Copa FIFA 2014 

 

 Dados da reconstrução do Maracanã para a Copa de 2014 

Custo inicial (2009) R$ 430 milhões 

Custo corrigido 2010 R$ 808,4 milhões  

Custo atualizado 2011 R$ 956 milhões/ R$ 931 milhões 

Projeto 
Emop

37
/Fernandes Arquitetos 

Associados 

Construtora Odebrecht/Andrade Gutierrez/Delta
38

 

 

 

                                                

36 Globo Esporte.com. Maracanã: governo muda edital e cria novas datas para visitas de técnicas. Empresas interessadas têm os próximos 

dias 25 e 26 de março para fazer visita técnica no estádio e entrar na disputa pela administração do mesmo. Disponível em: 

<http://globoesporte.globo.com/futebol/copa-do-mundo/noticia/2013/03/licitacao-do-maracana-governo-cria-novas-datas-

para-visitas-de-empresas.html> 22/03/2013. 

37 Projeto da empresa pública Emop (Empresa de Obras Públicas do Estado do Rio de Janeiro), a reforma do Maracanã 

compreende a redução da capacidade a 76 mil lugares, reconstrução da arquibancada inferior, geometria oval (para melhorar 

curva de visibilidade), 108 camarotes e acesso por rampa monumental.  O comprometimento da estrutura aumentou custo da 

obra em cerca de R$ 400 milhões.(Portal 2014. Estádio do Maracanã. Disponível em: <http://www.portal2014.org.br/ 

andamento-obras/14/Estadio+do+ Maracana.html 

38 A Construtora Delta retirou-se do Consórcio após denuncias. (G1.com. Delta anuncia saída do Consórcio das obras de 

reforma do Maracanã. Construtora é investigada pela PF por supostas relação com bicheiro preso.Empresa argumentou que 

não tem condições financeiras para continuar.Disponível em: < http://g1.globo.com/rio-de-janeiro/noticia/2012/04/delta-

anuncia-saida-do-consorcio-das-obras-de-reforma-do-maracana.html>20.04.2012. 
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O desaparecimento das marquises é um dos pontos mais polêmicos da obra. Desde 

2000 o Estádio Mario Filho está inscrito no Livro do Tombo Arqueológico, Etnográfico e 

Paisagístico, o que lhe confere o status de único estádio de futebol tombado no Brasil. 

Em reunião do conselho consultivo do Iphan (Instituto do Patrimônio Histórico e 

Artístico Nacional), em agosto de 2011, um grupo de conselheiros classificou a reforma como 

"crime". O projeto havia sido aprovado pelo então superintendente do órgão no Rio, Carlos 

Fernando Andrade. Em agosto de 2010, timidamente, começaram as obras, com a retirada das 

cadeiras azuis do anel inferior. 

 

Toda história de sucesso de João Havelange como dirigente esportivo, primeiro à 

frente da CBD e depois como presidente da FIFA, que transformou numa entidade 

bilionária e sem fronteiras, foi, segundo o próprio, extensão de sua vida como 
administradora. Prestes há completar 95 anos, ele não esconde uma enorme tristeza: 

a situação financeira dos clubes, em especial do seu Fluminense, do qual era 

nadador quando participou dos Jogos Olímpicos de Berlim, em 1936, e atualmente é 

o maior devedor do país. Descrente com a capacidade dos dirigentes em sanear as 

instituições, o homem que há 14 anos criou polêmica ao defender a implosão do 

Maracanã - e, diante das reformas para a Copa de 2014, afirma categoricamente que 

o tempo lhe deu razão.39 

 

PROTEÇÃO AO PATRIMÔNIO CULTURAL BRASILEIRO40 

Análise da articulação entre Tombamento e Registro - Mário Ferreira de Pragmácio 

Telles, UNIRIO/MAST, Rio de Janeiro, fevereiro de 2010, onde diz que: ―Como já 

exposto ao longo do trabalho, o Maracanã é um bem tombado pela União. Através 

do parecer nº 008 de 04 de fevereiro de 1997,41 o IPHAN reconheceu o valor 
histórico42 e, sobretudo, etnográfico do bem cultural mencionado como valor 

medular sobre o qual o tombamento irá exercer sua guarida. Superada essa ressalva 

inicial, acerca da escolha da categoria dos lugares como uma instância privilegiada 

para se compreender a aplicação do tombamento e do registro, escolheu-se, como já 

explicado na introdução deste capítulo, o estádio Mário Filho, mundialmente 

conhecido por Maracanã, como bem cultural a ser estudado dentro dessa categoria.  

Como mencionado anteriormente, apesar de não ter sido registrado, este bem é 

tombado em nível federal. O estádio do Maracanã foi inscrito no Livro do Tombo 

Arqueológico, Etnográfico e Paisagístico, em 26/12/2000, consoante dispõe o art. 4º 

do DL 25/37, em reconhecimento ao seu excepcional valor etnográfico, sendo, 

assim, considerado oficialmente pelo Estado como patrimônio histórico e artístico 

nacional, logo patrimônio cultural.  

Note-se que ele foi tombado em reconhecimento ao seu valor etnográfico. Em 

nenhum momento do processo de tombamento do Maracanã98 se fala em lugar, em 

                                                

39 O Globo, Esportes. Fábio Juppa. Disponível em: < http://oglobo.globo.com/esportes/joao-havelange-pede-que-governo-

perdoe-dividas-dos-clubes-nao-cobre-mais-impostos-2799018 > 08.04.2011 

40 Proteção ao Patrimônio Cultural Brasileiro. Análise da articulação entre o Tombamento e Registro. Mário Ferreira de 

Pragmácio Telles. Disponível em: http://pt.scribd.com/doc/94230873/Dissertacao-mario-pragmacio UNIRIO/MAST, Rio de 

Janeiro, fevereiro de 2010  

41 Que instrui o processo de tombamento nº 1094-T-83. Arquivo Central do IPHAN/RJ.  

42 Apesar do parecer reconhecer tal valor, o Maracanã não foi inscrito no Livro do Tombo Histórico 



 

33 

decorrência desta ser uma categoria criada e utilizada recentemente pelas políticas 

do patrimônio cultural imaterial, no âmbito das políticas públicas federais.43 

 

Em 1997, o ex-presidente da FIFA, o brasileiro João Havelange, sugeriu sua implosão e reconstrução 

com apoio financeiro internacional. Por fim acabou sendo integralmente restaurado e ainda sendo seu 

tombamento sugerido a nível estadual em junho de 2.000, quando de seu cinqüentenário.  

 

Pois eles conseguiram. O Maracanã agora é igual a outros tantos. Não chamem 

aquilo lá de Maracanã, por favor. Chamarei de Estádio Justo Veríssimo, aquele 

personagem do Chico Anísio que defendia a morte dos pobres, ―quero que pobre se 

exploda‖, dizia ele. È esse o novo espírito do monstrengo moderno que conceberam. 

Inócuo, um dragão que não cospe mais. Mataram o meu Maracanã, amor de toda 

uma vida. 44
 

 

A despeito dos atrasos, a construção e reforma de 12 estádios que receberão a Copa do 

Mundo no Brasil a maioria teve estouro de orçamento. As exigências da FIFA na construção, 

incluindo nos setores de acessibilidade, estrutura geral de atendimento aos times, imprensa e 

Vips, segurança, sustentabilidade, dentre outros itens, é o principal motivo alegado pelos 

responsáveis dos estádios pelo aumento dos investimentos. Atualmente, o orçamento dos 

estádios da Copa do Mundo está em R$ 6,95 bilhões. Isso representa cerca de R$ 2,5 bilhões a 

mais do que o custo inicial (R$ 4,38 bilhões). Ressalta-se que quase 100% das obras serão 

pagas com recursos públicos. Com as 12 arenas sendo preparadas para receber as partidas do 

Mundial, os responsáveis pelas construções encaram a complexidade das obras dentro e fora 

dos estádios e a corrida contra o tempo, principalmente para os locais que receberão em 2013 

a Copa das Confederações (evento-teste da FIFA para o Mundial no ano seguinte), como é o 

caso do Rio de Janeiro, Belo Horizonte, Brasília, Salvador e Porto Alegre. O Itaquerão, em 

São Paulo, foi indicado para o jogo de abertura do Mundial. Já o Maracanã, no Rio de Janeiro, 

será o palco da final. 

 

Tabela 5 - Estádios/Arenas para a XX Copa do Mundo 2014 

 Estádios Cidade Previsão inicial Previsão Atual Capacidade Área m2 

1 Arena Pantanal Cuiabá 343.000.000 500.000.000 43.600 101.400 

2 Arena da Amazônia Manaus 600.000.000 500.000.000 47.000 170.000 

3 Mineirão Belo Horizonte 426.000.000 743.000.000 67.000 209.000 

                                                

43 FALCÃO, 1984, pág.79 

44 Lúcio de Castro. ESPN.com.br. Disponível em: <http://www.espn.com.br/post/326086_mataram-meu-

maracana-podem-chamar-de-estadio-justo-verissimo>. 29/04/2013. 
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4 Arena Pernambuco Recife 424.000.000 532.000.000 46.100 129.000 

5 Beira-Rio Porto Alegre 130.000.000 260.000.000 60.000 171.082 

6 Estádio Nacional Brasília 240.000.000 812.200.000 75.000 214.000 

7 Fonte Nova Salvador 320.000.000 835.000.000 50.400 126.500 

8 Maracanã Rio de Janeiro 430.000.000 931.000.000 83.400 130.000 

9 Castelão Fortaleza 623.000.000 518.000.000 60.000 355.000 

1

0 
Arena da Baixada Curitiba 135.000.000 220.000.000 41.300 124.000 

1

1 
Arena das Dunas Natal 413.000.000 528.000.000 42.623 412.000 

1

2 
Itaquerão São Paulo 300.000.000 820.000.000 48/65.000 180.000 

 4.384.000.000 7.199.200.000 651.000 2.321.982 

 

Seis estádios novos e seis estádios reformados. A estimativa oficial atual de R$ 6,7 

bilhões (US$ 3,68 bilhões) está bem acima dos € 1,4 bilhão (US$ 1,87 bilhão) gastos pela 

Alemanha em seus 12 estádios para a Copa de 2006 e é mais que o dobro que o US$ 1,48 

bilhão que a África do Sul gastou em dez arenas dois anos atrás. 

Estudos mostram que estouros nos orçamentos são comuns para realizar uma Copa. 

Afinal, abrigar uma Copa traz benefícios econômicos para o país-sede? Não há uma resposta 

definitiva para essa pergunta. Os relatórios de impacto econômico, encomendados pela FIFA 

ou pelos governos das sedes, indicam invariavelmente que sim.  

Sediar um Mundial pode impulsionar a economia nacional. Por outro lado, estudos 

independentes, realizados por universidades dos países-sede após a realização do evento, 

minimizam esse impacto. "Se o governo me paga para escrever um relatório, então é claro 

que eu o escreverei dizendo o que o governo quer ouvir. O governo quer ouvir que a Copa 

será sucesso econômico", pondera o jornalista Simon Kuper, que é co-autor do livro 

"Soccernomics", junto ao economista Stefan Szymanski.  

Assim como as sedes anteriores, o Brasil já tem o seu relatório de impacto econômico, 

encomendado pelo Ministério do Esporte à consultoria Value Partners Brasil. Segundo o 

documento, o Brasil investirá R$ 33 bilhões em infraestrutura. E, por sediar a Copa, o país 

receberá R$ 9,4 bilhões devido ao incremento no turismo, arrecadará R$ 16,8 milhões em 

tributos e haverá a geração de 330 mil empregos permanentes e 380 mil temporários.  

Além disso, o Mundial ainda aumentará o consumo nas famílias em R$ 5 bilhões.  

"Os brasileiros deveriam ter em mente que, independentemente do que o governo diz, 

a Copa não os tornará mais ricos como um todo, embora o evento possa ser uma bela 

oportunidade para quem é dono de uma empresa construtora de estádios", afirma Kuper em 
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seu livro. "Nós prevemos com confiança que o contribuinte brasileiro gastará mais com a 

Copa do que dizem as estimativas iniciais", complementa.  

Historicamente, o estouro dos gastos é uma característica comum entre os países que 

organizam grandes eventos esportivos.  

No Pan do Rio, em 2007, o brasileiro pôde comprovar essa regra. Previa-se que o 

evento iria custar, inicialmente, R$ 414 milhões. Saiu por R$ 3,7 bilhões. As arenas 

esportivas são um dos principais componentes da escalada dos orçamentos. A África do Sul 

projetava gastar o equivalente a R$ 1,9 bilhão em dez estádios. Pagou R$ 810 milhões a mais. 

No Brasil, levantamento da Folha demonstra que as arenas custarão R$ 5,1 bilhões (sem 

contar a arena paulista). O valor é 168% superior ao projetado pela CBF, segundo dado do 

relatório da FIFA de outubro de 2007. 

 

Construído para a Copa de 1950, o Maracanã virou um canteiro de obras nos últimos 
anos. Em 1999, nas vésperas do Mundial de Clubes da FIFA, submeteu-se a 

reformas estruturais que consumiram mais de R$ 100 milhões dos cofres públicos. 

Antes dos Jogos Pan-Americanos, em 2007, houve outra intervenção e mais R$ 200 

milhões foram gastos. Mesmo assim, o estádio passará por uma reforma profunda 

para se adequar às exigências da FIFA.45 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                

45 (Bruno Lousada - Agência Estado Estadão Esportes-15 de julho de 2010. Publicado pelo Correio do Povo. Disponível em: 

<http://www.correiodopovo.com.br/Esportes/?Noticia=168486>15.07.2010 

http://www.correiodopovo.com.br/Esportes/?Noticia=168486
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O lado econômico financeiro da IV Copa do Mundo de 1950 

A Copa de 1950 no Brasil tem um lado positivo que foi o seu resultado financeiro, 

excetuando-se a construção do Maracanã, deu lucro ao seu final (segundo dados oficiais 

publicados no Relatório Final da Copa de 1950 – CBD). O que deixou a FIFA satisfeita com o 

feito, após as ocorrências antes da realização da mesma. 

Não é possível dividir o que foram os investimentos públicos e privados. Na Copa de 

1950, foram gastos Cr$ 236 milhões (em cruzeiros), segundo a própria CBD . Esse valor é 

irrisório se comparado com os gastos de uma Copa nos dias de hoje.  

A Copa do Mundo 2014 no Brasil está estimada em 27 bilhões de reais, segundo a 

Matriz de Responsabilidade
46

 assinada e publicada pelo Governo Federal brasileiro em 13 de 

janeiro de 2010, com 122 obras de mobilidade, nos Aeroportos e Estádios. Ainda vão entrar 

as matrizes de Segurança e de Telecomunicações. Esses 27 bi são para resolver a questão dos 

Aeroportos, nas doze cidades-sede, além do Aeroporto de Viracopos, Campinas, que também 

será usado na Copa.  

Na Copa de 1950 não dá para fazer essa divisão entre ―dinheiro‖ público e privado. O 

Maracanã (estádio municipal) foi construído com dinheiro público e receita da venda das 

cadeiras cativas. As adequações que foram feitas no Pacaembu a partir de 1949 também foram 

feitas com dinheiro público. Em Curitiba, não é possível mensurar quanto custou o estádio 

porque foram na base de doações. Ele foi construído ao lado de uma linha de trem e todo o 

material que foi necessário para a construção do estádio foi doado. É certo que o Maracanã foi 

o estádio mais caro da Copa de 50, custando Cr$ 150 milhões de cruzeiros na época (segundo 

relatório da CBD da Copa de 1950).  

 

Tabela 6 - A Construção e as várias reformas do Maracanã (1948 a 2013) 

Obras períodos eventos capacidade 

Construção 1948 a 1950 IV Copa 195.000 

Complementação 1950 a 1965 término 195.000 

1ª. Reforma 1999 a 2000 Mundial FIFA 103.000>92.000 

2ª. Reforma 2005 a 2007 Pan Americano 92.000>78.838 

                                                

46 (Portal da Transparência. Coordenadoria Geral da União. (Disponível em: <http://www.portaltransparencia.gov.br/ 

copa2014/saibamais.seam?textoIdTexto=24> aditivos 2012 3 2013) 
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3ª. Reforma 2010 a 2013 XX Copa 78.838<83.400 

estrutura temp. 2013 a 2014 XX Copa - 

 

 

Apesar do público oficial de 173.850 torcedores, estima-se que tenham comparecido 

ao estádio perto de 200 mil torcedores o que representava, à época,  

aproximadamente 10% da população da cidade do Rio de Janeiro. Ainda no jogo de 

inauguração entre Brasil e México: ―[...] muitas entradas ainda não estavam prontas, 

outras estavam bloqueadas pela multidão que se comprimia sobre tijolos e 

vergalhões e andaimes quebrados. Quando a seleção do Brasil penetrou no gramado, 

foi saudada por vinte e um tiros de canhão e uma rajada de fogos soltos pela 

multidão. Miríades de balõezinhos subiram ao céu; as Forças Armadas soltaram 

cinco mil pombos, e uma nuvem de papel picado caiu de um teco-teco sobre o 

gramado‖ 47 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                

47 GIANVILLE, 1973, p. 58). Juan José Torres Gilardi. 1950: o olhar da imprensa. Disponível em: 

<http://www.contemporanea.uerj.br/pdf/ed_10/contemporanea_n10_juan_gilardi.pdf> UERJ 2008. 
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O encolhimento do ex-maior do mundo 

 

 

 

Figura 1 – O Maracanã desde sua construção para a IV Copa do Mundo FIFA 1950, passando pelas 

várias reformas até a re-construção para a XX Copa do Mundo FIFA 2014. Ilustração do autor. 

 

Se gostassem de futebol, os administradores do Maracanã deveriam conhecer a 

história da Charanga do Flamengo, a primeira torcida organizada do Brasil, batizada 

por Ary Barroso e fundada em 1942. A banda resiste heroicamente até hoje, 

preservada por rubro-negros que testemunharam os primeiros jogos do estádio. Se o 

veto aos tambores for mantido, a Charanga vai virar pó como o velho Mário Filho.48 

 

A Arena Castelão foi considerada como o estádio mais barato entre todos que foram 

construídos ou reformados para as quatro últimas Copas do Mundo. Os dados foram 

divulgados pelos especialistas Marcos Mendes e Alexandre Guimarães no Portal de Notícias 

UOL, após levantamento da ONG - Play The Game e do Portal de Transparência da Copa. 

                                                

48 Bernardo Mello Franco. Folha de São Paulo. Disponível em:< http://www1.folha.uol.com.br/colunas/ 

bernardomellofranco/2013/07/1310225-querem-destruir-o-maracana-de-novo.shtml> 12/07/2013) 

 

http://www.playthegame.org/
http://www.portaltransparencia.gov.br/
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O estudo levou em consideração um índice conhecido por ―valor de assento―, divisão 

do orçamento total da obra pela capacidade geral do estádio, obtendo-se assim o custo por 

espectador. Na Arena Castelão, esse preço ficou em US$3.932 (R$7.608,45 convertidos para 

comparação com outros estádios). O custo do assento no Maracanã está estimado em 

US$7.730 (2013).  

 

Tabela 7 - Estádios / por valor de Assento (últimas quatro Copas)
49

 

 Estádio Local US$/Assento 

1 Saporo Dome Japão 10.373 

2 Cape Town Stadium África do Sul 10.041 

3 Nissan Stadium Japão 8.846 

4 Mané Garrincha Brasília 8.830 

5 Maracanã Rio de Janeiro 7.730 

6 Mose Mabhida Stadium África do Sul 7.206 

7 Allianz Arena Alemanha 6.970 

8 Miyagi Stadium Japão 6.666 

9 Ecopa Stadium Japão 6.035 

10 ESPIRIT Arena Alemanha 5.915 

11 Fonte Nova Salvador 5.639 

12 Arena Pernambuco Recife 5.518 

13 Mineirão Belo Horizonte 5.512 

14 Olympiastadion Alemanha 5.099 

15 Nelson Mandela Bay África do Sul 4.645 

16 Daegu Stadium Coréia do Sul 4.546 

17 Soccer City África do Sul 4.372 

18 Busan Asiad Stadium Coréia do Sul 4.284 

19 Castelão Fortaleza 3.932 

 

 

 

 

                                                

49 Essa comparação foi feita a partir da base de dados ONG Play the Game, entidade com sede na Dinamarca, e do Portal 

de Transparência da Copa. O critério básico de custo utilizado por essa entidade é o custo total dos estádios dividido pela 

sua capacidade (custo por assento). Disponível em: O POVO on-line. http://esportes.opovo.com.br/ 

app/esportes/maisesportes/2013/07/03/noticiasmaisesportes,2583718/levantamento-indica-arena-castelao-como-o-estadio-

mais-barato-das-ultimas-quatro-copas-do-mundo.shtml>03.07.2013.) 
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Considerações finais 

 

Custou muito caro o legado de 50 e ex-maior estádio do mundo. Não que tenham 

construído um estádio maior, simplesmente o Maracanã veio encolhendo, perdendo boa parte 

do seu charme, como o fosso onde foi criado o Canal 100
50

, além do espaço mais democrático 

do futebol brasileiro, a geral do Maracanã, que ficou conhecida por reunir torcedores dos 

grandes clubes cariocas. Era o local onde personagens fantasiados expunham seu amor ou 

indignação de forma criativa, onde a violência sempre passou longe, o cantinho do maior 

estádio do mundo que as TVs procuravam para ilustrar suas transmissões e quebrar o tédio 

durante os jogos monótonos. Mal dava para se ver o jogo de lá. Em 2005, começou a ser 

destruída com o processo de modernização do estádio.  

O novo Maracanã embora lindo e confortável, perderá o folclore dos ―geraldinos‖ e 

dos ―arquibaldos‖. É o futebol cada vez mais elitizado. 

 

 ―o termo geraldinos foi criado por Nelson Rodrigues, em uma de suas crônicas 
esportivas, para distinguir aqueles torcedores que freqüentavam a geral dos 

arquibaldos, que eram os torcedores das arquibancadas. A clássica separação entre 

arquibancada e geral era um dos charmes daquele que desde o início de sua 

existência possuía a alcunha de ―maior do mundo‖. [...] a denominação ―geraldinos e 

arquibaldos‖ nasceu em meio a tantos pensamentos geniais de Nelson Rodrigues‖. 

Considerando a geral do Maracanã como o ponto de reunião dos torcedores mais 

irreverentes e criativos, a nomenclatura geraldinos representa aqueles que somente 

compravam ingressos para a geral. Em oposição, os arquibaldos são mais 

comportados e aqueles que sempre estão nas arquibancadas. O paralelo entre os dois 

grupos remete obviamente à Revolução Francesa e aos grupos políticos contrários, 

os Jacobinos e Girondinos. 51 

 

Com isso os registros ficam para a história e é isso que a cineasta Anna Azevedo
52

 

deixou registrado em sua curta metragem de 2010 - ―Geral‖
53

. 

 

 

                                                

50 Disponível em:< http://www.canal100.com.br/> 

51 Moutinho. Geraldinos & Arquibaldos. Memória JSPORTS. Disponível em: < http://memoriajs.blogspot.com.br/2009/ 

10/geraldinos-arquibaldos.html> 14.10.2009) 

52 Cineasta carioca, nascida em 1970, formou-se em Jornalismo pela UFF. Curta-metragista com trabalhos premiados e 

selecionados para o Festival de Berlim. 

53  Disponível em: < http://www.youtube.com/watch?v=vDCD 9kL9pvI 



 

41 

O Brasil perde agora o título de o maior Estádio do Mundo e passa para o 25º lugar, 

segundo projeção feita pelo site World Stadium com seus 76.000 lugares para 2014. (Globo 

Esporte.com. Bernardo Pombo). No ranking dos maiores estádios de futebol do mundo, Maracanã 

será o 25º após reforma para a Copa de 2014
54

. O Maracanã de 1948 até hoje, encolheu 107.354 

lugares e custou aos cofres públicos a metade dos valores que o BNDES está financiando em 

11 dos 12 estádios para 2014.  

O que já dizia M. Jules Rimet em 1948 não difere em nada do que o atual secretário 

geral da FIFA, o francês Jérôme Valcke, disse que os brasileiros precisavam de "um chute no 

traseiro" para cumprir os prazos. Isso em março de 2012. 

 

Em 16 de junho de 1950, o presidente Eurico Dutra abriu as portas do Estádio 
Municipal do Rio, que ainda não tinha recebido o nome de Mário Filho (a 

homenagem ao jornalista só veio nos anos 1960) e nem o apelido de Maracanã (em 

referência à avenida onde foi erguido). A obra ainda estava incompleta - havia 

andaimes de pé, grades soltas e montanhas de cimento e britas espalhadas pelos 

cantos. Oito dias depois, na abertura da Copa do Mundo, uma multidão estimada em 

quase 200.000 pessoas superlotou o estádio, que havia sido desenhado para abrigar 

155.000. E o palco da festa ainda não estava pronto: andaimes sustentavam a 
cobertura e a torcida circulava em meio a tijolos e tábuas. Seis décadas depois, o 

governo do Rio espera não repetir o passado na Copa das Confederações, o ensaio 

geral para o Mundial de 2014. Quando a presidente Dilma Rousseff repetir Dutra e 

chegar ao Maracanã para a reabertura do maior estádio brasileiro, no início da noite 

deste sábado, o palco da final da Copa ainda não estará totalmente pronto, como em 

1950. Restarão mais 36 dias para corrigir as falhas, completar o que está inacabado e 

concluir todos os trabalhos até a inauguração oficial, marcada para dois de junho, 

num amistoso entre Brasil e Inglaterra, já em meio aos preparativos para a Copa das 

Confederações. 

 

A missão é bem menos complicada desta vez: o governo e o consórcio responsável 

pela obra tiveram mais tempo, mais recursos e mais tecnologia para remodelar o 

estádio (muito pouco do Maracanã original resistiu à reforma). Ainda assim, 

recomenda-se não vacilar: as exigências da FIFA também aumentaram, e hoje é 

impensável ver o Maracanã receber uma partida de Copa ainda como um canteiro de 
obras. (Revista VEJA – Maracanã abre as portas ainda em obras. Como em 1950. 

Evento-teste ainda não é a reinauguração, marcada para daqui a 36 dias. Mas o 

governo do Rio quer tranquilizar a FIFA sobre entrega do palco da final da Copa. 
55

 

 

O Governo do Rio de Janeiro entregou ao Tribunal de Contas da União (TCU) o 

projeto de reforma do Maracanã. O projeto foi apresentado pela Empresa de Obras Públicas 

do Estado do Rio de Janeiro (EMOP), no auditório do TCU. O custo total de toda obra será de 

                                                

54 Disponível em: < http://globoesporte.globo.com/platb/pombo-sem-asa/2011/12/27/no-ranking-dos-maiores-estadios-de-

futebol-do-mundo-maracana -sera-o-25%C2%BA-apos-reforma-para-a-copa-de-2014/>27.12.2011). 

55 Disponível em: < http://veja.abril.com.br/noticia/esporte/maracana-abre-as-portas-ainda-em-obras-como-em-1950 

>27/04/2013) 
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R$ 956,7 milhões. A previsão anterior era que a reforma do Maracanã custaria pouco mais de 

R$ 700 milhões, mas muitos acreditavam que o projeto passaria de um bilhão. 

As autoridades justificaram o encarecimento da obra a fim de acompanhar as 

permanentes exigências da FIFA e também o preço dos equipamentos importados, 

responsáveis por 47% do total das despesas. Nesse valor da obra, também está incluida a 

modernização e revitalização do entorno do estádio, indo quase até a Quinta da Boa Vista, em 

São Cristovão. No projeto haverá uma nova cobertura, que também encareceu a obra, seu 

custo representa 27% do total da obra. O novo Maracanã terá capacidade para 78.639 

torcedores e toda obra consumirá 173.320 sacos de cimento.  

Serão construídos 110 camarotes, Vips e very Vips, quatro conjuntos de rampa, serão 

instalados 16 elevadores e 12 escadas rolantes. A dimensão do campo será reduzida dos atuais 

113 m x 78 para 105 x 68. O número de bares saltará de 24 para 60, o de banheiros de 228 

para 231, o de vasos sanitários de 761 para 927, o de mictórios de 542 para 747. (Evandro 

Éboli. O Globo Copa 2014. Rio entrega projeto do Maracanã ao TCU e dá explicações sobre 

custo de R$ 956,7 milhões
56

).  

Com tudo isso, após os desmandos e as constantes reformas, podemos afirmar que este 

patrimônio do futebol brasileiro, após suas diversas reformas, perde seu encanto e se 

transforma em uma arena semelhante às que estão sendo construídas no Brasil para a Copa de 

2014 e às que existem espalhadas pelo mundo, sendo o único legado que ainda restará será o 

seu apelido, Maracanã. 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                

56 Disponível em: <  http://oglobo.globo.com/esportes/copa2014/mat/2011/05/17/rio-entrega-projeto-do-maracana-ao-tcu-da-

explicacoes-sobre-custo-de-956-7-milhoes-924480912.asp> 17.05.2011) 
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