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RESUMO 

 

 Este trabalho, cujo objeto central de pesquisa é o Estádio Jornalista Mário Filho, 

conhecido popularmente como Maracanã, tem o objetivo de analisar de que maneira as 

diversas reformas que tiveram início em 2004, para preparar o estádio para os Jogos Pan-

Americanos, e terminaram em 2013, para a Copa do Mundo, modificaram a relação que 

o torcedor tem com o estádio. Levando em conta sua ampla vocação, ao longo dos 

sessenta e oito anos de história ao democrático, ao acessível, ao povo brasileiro. Assim, 

surge um novo Maracanã com novas dinâmicas em um contexto esportivo onde o que é 

considerado tradicional e moderno se alternam constantemente. Tendo em vista, 

sobretudo, a representação que o estádio construiu antes da reforma no imaginário do 

torcedor. Não à toa, o Maracanã é conhecido popularmente com o Templo do Futebol. 

Neste caminho, investigarei a origem do estádio, os porquês de sua construção, a sua 

relação com a identidade nacional e a representação que o estádio moldou, ao longo de 

décadas, com os torcedores a partir de experiências positivas e negativas. 

 

Palavras-chaves: Maracanã. Representação. Imaginário  
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INTRODUÇÃO 
 

Os espaços da cidade ganham significados a partir das interações que as pessoas 

estabelecem em determinadas regiões. Monumentos, praças públicas, edifícios comercias 

e centros de entretenimento, todos esses lugares ao longo de décadas constroem uma 

relação para além do ponto de vista pragmático. Isto é, com o passar dos anos, as pessoas 

que frequentam o local constroem uma ligação de afetividade e memória a partir das 

histórias que são vividas ou contadas.  

A consequência é a criação de um imaginário popular que, por sua vez, estabelece 

uma aura envolta do objeto (BENJAMIM, 1936). Muitos que cultivam essa relação, a 

partir desse momento, passam a ter um relacionamento quase religioso. Tal envolvimento 

perpassa qualquer resultado prático, isto é, muitas vezes é negado a condição inerente do 

lugar, pois este sujeito o colocou uma atmosfera e vive da memória construída com as 

relações que teve – ou que ouviu de gerações anteriores –. Vive-se do que o objeto 

representa no imaginário, ou seja, dos diversos significados que foram apreendidos ao 

longo dos anos, e não necessariamente, daquilo que é na prática. 

Nesse contexto, a mídia tem papel central de solidificar a relação entre o sujeito e 

o objeto. Pois, é a partir da forma com que ela o retrata que se criam bases que solidificam 

a memória das pessoas que, muitas vezes, não estão presentes onde a ação está sendo 

realizada, mas que podem acompanhar por meio de rádio, telejornais, revistas, jornais e 

internet. Desta forma, o número de pessoas que cultivam e passam a ter uma ligação 

especial com o lugar aumenta significativamente, por causa da mídia que, vale lembrar, 

é produto da indústria cultural.  

Diante deste cenário, encontra-se o futebol. Que se mostrou na história do Brasil 

uma grande ferramenta de integração social. Pois, é com esse esporte que a sociedade 

experimenta e presencia um sentido singular de totalidade e unidade, revestindo-se de 

uma universalidade (HELAL, 1997). Desta maneira, o esporte mais popular do Brasil 

reflete em diversos aspectos a cultura brasileira. Com um país verticalizado socialmente, 

cujas posições de classe e relações interpessoais ganham valor na resolução de obstáculos 

da vida moderna (DaMatta, 1979), o esporte, sobretudo o futebol, oferece à sociedade um 

sopro democrático no sentido de valorizar a persistência e obstinação na conquista de 

vitórias. Contrapondo-se, neste sentido, à verticalização social da sociedade. Aqui, é 

importante ressaltar que, embora o esporte reflita a sociedade moderna no sentido 

democrático de igualdade, a maneira como atletas chegam ao “topo” inevitavelmente é 
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influenciada por essa sociedade que Roberto DaMatta apontou.    

 Com o passar das décadas, ocorreram diversos movimentos de profissionalização 

do esporte. Na Europa, principal centro esportivo, atualmente, o “velho esporte bretão” 

deu lugar a um espetáculo milionário. Atletas viraram produtos altamente rentáveis para 

as marcas. Os clubes, que nasceram localmente a partir de determinados grupos sociais, 

se tornaram mais que uma expressão de milhares de pessoas. Se tornaram negócios 

profissionais que geram, ano após ano, milhares de euros. Os campeonatos se 

transformaram em um espetáculo teatral. E, por fim, o torcedor, nesta lógica de mercado, 

se tornou um cliente. No Brasil, este processo está ocorrendo de forma lenta e gradual. 

Seu início se deu com o que chamamos e desenvolveremos no último capítulo de virada 

mercadológica.   

 E, diante desse cenário, o espaço onde acontece todo o entretenimento, também 

mudou. A indústria esportiva ganhou corpo, e, de estádios modestos do século XIX, 

passou-se a construir verdadeiros coliseus do século XXI, à altura do esporte mais 

praticado do mundo. E, é com este objetivo de grandiosidade que nasce o então Estádio 

Municipal, hoje nomeado como Estádio Jornalista Mário Filho, conhecido 

internacionalmente como Maracanã. Com a construção iniciada em 1939, mais do que 

para sediar a Copa do Mundo de 1950, o estádio teria o objetivo de representar o brasileiro 

e de engrandecer o nacionalismo. Antes de ser construído, o Maracanã já tinha sido 

planejado para o mundo (ANTUNES, 2004). 

E, assim que foi erguido, o Estádio Municipal foi palco de grandes eventos. 

Aquele gramado onde, em 1950, a seleção brasileira perdeu a final da Copa do Mundo 

para o Uruguai, com cerca de 200 mil pessoas presentes (BUENO, 2013), ficou conhecido 

mundialmente como “Maracanazo”. Momento que, como veremos mais adiante, é 

lembrado sessenta e oito anos depois em crônicas esportivas e na memória de jogadores 

e torcedores. Naquele gramado também foi onde passaram grandes clássicos do futebol 

carioca: Flamengo, Fluminense, Vasco e Botafogo. Todos os clubes do Rio de Janeiro 

têm grandes histórias com seus ídolos e o Maracanã. E, dentro desses clássicos, um 

número incomensurável de torcedores foram “formados” na famosa “geral do Maracanã”, 

símbolo, em certo ponto, da democracia racial de Gilberto Freyre e da ideia de “estádio 

para todos”, estabelecida no antigo Maracanã.       

 Além disso, o estádio sempre recebeu, por suas grandes vigas, eventos para além 

do futebol. O primeiro deles foi o concurso de Miss Guanabara, em 1961. Depois houve 

uma coleção de visitas ilustres, que agradou todas as idades e públicos. O Papai Noel já 
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esteve lá, com a espera de centenas de crianças. O pastor evangélico Billy Graham. O 

papa João Paulo II. O levantador Bernard e seu famoso “saque nas estrelas”, onde reuniu 

o que é, até hoje, o maior público que acompanhou uma partida de vôlei em quadra, com 

cerca de noventa e cinco mil pessoas (BUENO, 2013). Grandes astros internacionais da 

música também passaram pelo gramado: Tina Turner, Kiss, Paul McCartney, Madonna, 

Rolling Stones, The Police e uma edição do Rock In Rio1. Além de, recentemente, ter sido 

palco da final da Copa do Mundo de 2014, da abertura e do encerramento dos Jogos 

Olímpicos Rio 2016.         

 Contudo, o divisor de águas para o estádio como palco de grandes eventos foi o 

show do Frank Sinatra, em 26 de janeiro de 1980 (BUENO, 2013). Foi a primeira vez 

que um grande astro internacional precisou de um estádio de futebol para se apresentar 

no Brasil. Cerca de 175 mil pessoas vindas de todo o país subiram a famosa rampa do 

Maracanã para acompanhar o show.  

Naquele sábado havia ainda chuva, fina e morrinha, que caíra o 
dia inteiro sobre o Rio... e pondo em perigo a realização do show. 
E então, algo mágico aconteceu: às 20h53, a sete minutos da hora 
marcada para começar, a chuva parou – e Frank Sinatra, 64 anos 
de idade, e o maior cantor do século XX, saiu dos camarotes que, 
um dia, tinham abrigado Zizinho, Didi, Garrincha, Pelé, Tostão, 
Zico e tantos outros. O Maracanã nunca vira tanta gente chorando 
– não de dor, como em 1950, mas de emoção. E, como se tivesse 
havido um acordo cósmico, assim que Sinatra sumiu pelos 
vestiários, a chuva voltou com toda força (BUENO, 2013 p.379) 

 
Diante deste fato, é possível perceber que, ao longo desses sessenta e oito anos, 

foram milhares de pessoas impactadas por diversos eventos que ajudaram a solidificar a 

relação do Maracanã com o torcedor e que, a partir de então, passaram a construir diversos 

significados materiais e imateriais. Deste modo, ao estarem no mesmo lugar, 

compartilhando dos mesmos sentidos, essas pessoas estão compartilhando os mesmos 

valores, em última instância, a mesma cultura (HALL, 2013).  

Sentidos, são, de fato, elaborados em diferentes áreas e 
perpassados por vários processos ou práticas (o circuito cultural). 
O sentido é o que nos permite cultivar a noção de nossa própria 
identidade, de quem somos e a quem “pertencemos” – e, assim, 
ele se relaciona a questões sobre como a cultura é usada para 
restringir ou manter a identidade dentro de um grupo [...] os 
sentidos também regulam e organizam nossas práticas e 
condutas: auxiliam no estabelecimento de normas e convenções 
segundo as quais a vida em sociedade é ordenada e administrada 

                                                
1 O evento é um festival de música que começou no Rio de Janeiro, mas que atualmente possui edições fora 
do país. Configura-se como um dos maiores festivais de música do mundo. A primeira edição ocorreu em 
1985. 
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[...] um dos “meios” privilegiados através do qual o sentido se vê 
elaborado e perpassado é a linguagem (HALL, 2013, p.21-22) 

 

Estes fatores consolidam a marca do Rio de Janeiro e do Maracanã, como um dos 

principais polos turísticos da cidade e do país. Segundo o blog Memória E.C2, com a 

abertura do tour do novo Maracanã, somente em período de férias – meses de alta 

temporada –, cerca 40 mil pessoas visitaram o Maracanã, sendo o segundo ponto turístico 

da cidade mais visitado, perdendo apenas para o Cristo Redentor.  

 Sendo assim, o objetivo desta pesquisa é analisar, se, a partir da reconstrução do 

Maracanã para os grandes eventos esportivos realizados no país entre 2014 e 2016, o 

torcedor mudou a sua relação com o estádio. Neste sentido, o trabalho visa trazer à luz o 

dilema do “Novo” Maracanã e o “Antigo” Maracanã, tendo, nas construções esportivas, 

palco com significados simbólicos, culturais e emocionais. 

O primeiro capítulo apresenta o tema a partir de uma perspectiva teórica 

proporcionando uma análise de conceitos como representação, tradição, memória, 

modernidade, à luz, mas não somente, de questões colocadas por autores que se debruçam 

sobre o campo da sociologia e do esporte. O segundo capítulo propõe uma breve revisão 

histórica da construção do Maracanã para analisar quais foram os motivos que levaram 

as autoridades da época a construírem o estádio e como, a partir deste fato, ele se 

consolidou como o “Templo do Futebol”. O terceiro capítulo visa trazer a questão do 

“novo” Maracanã construído para os eventos esportivos e as dinâmicas que envolveram 

a reforma. Além de, buscar entender, “quem é” o novo estádio, as características que o 

cercam, as polêmicas em torno de sua construção e qual o horizonte que o Maracanã tem 

daqui para frente, sem perder de vista se, hoje, sessenta e oito anos após a construção, o 

estádio ainda continua sendo o “Templo do Futebol”, considerando também o fenômeno 

de construções de arenas esportivas que ocorreu ao redor do mundo a partir do final do 

século XX. Tudo isto tendo sob pano de fundo as mudanças estruturais que o futebol 

brasileiro teve nos últimos anos com a virada mercadológica.   

 A proposta, por fim, é contribuir com o conhecimento acadêmico com uma 

perspectiva interdisciplinar, tendo o Maracanã, palco de duas finais de Copa do Mundo, 

objeto de pesquisa, analisando-o como instrumento cultural e simbólico, para a 

Comunicação e às Ciências Sociais. A pesquisa também é relevante tanto do ponto de 

                                                
2http://globoesporte.globo.com/blogs/especial-blog/memoria-ec/post/visitacao-de-turistas-ao-maracana-
reabre-depois-de-15-meses.html 
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vista pessoal quanto profissional, pois dada a condição privilegiada de pesquisador, de 

frequentador assíduo do Maracanã e, atualmente, também de profissional da área de 

marketing esportivo, atuando diretamente nas dinâmicas do estádio, podendo exercitar 

um novo olhar sobre ele. A metodologia da pesquisa consiste em uma revisão de literária 

de diversos autores sobre o tema. 
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 REFERÊNCIAIS TEÓRICOS 

 
 É necessário pontuar, antes da análise das narrativas que cercam o “Maior do 

Mundo”, as opções teóricas que guiaram a realização deste trabalho. A primeira, está 

relacionada a busca do entendimento do conceito de representação, relacionando-o com 

tradição, modernidade e memória. A segunda trata da percepção de diversos autores sobre 

a relação entre identidade nacional, a sua manifestação a partir do futebol e do Maracanã, 

e seus desdobramentos com as dinâmicas do estádio com o torcedor.   
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CAPÍTULO 1 – REPRESENTAÇÃO E SEUS ASPECTOS PARA O 
MARACANÃ 
 

Este capítulo tem o objetivo de explorar o conceito de representação, os aspectos que o 

cercam, inserindo-o nas dinâmicas acerca do Maracanã. Com isso, investigar de que 

forma isso infere a relação do torcedor brasileiro com o futebol, tendo na tradição, 

modernidade e memória, conceitos-chaves para a construção do Maracanã no imaginário 

coletivo. 

 
 
1.1– A REPRESENTAÇÃO  
 

Hall (2016) esclarece que definir cultura é um exercício complexo, porque o tema 

já foi objeto de análise de diversos autores ao longo dos anos. Ao se utilizar desse termo 

caracterizando-o como um “modo de vida” de um determinado grupo social, Hall o 

explora para se referir aos “valores compartilhados”.  

A cultura, podemos dizer, está envolvida em todas essas práticas 
que não são geneticamente programadas em nós [...], mas que 
carregam sentido e valores para nós, que precisam ser 
significativamente interpretadas por outros, ou que dependem do 
sentido para seu efetivo funcionamento. A cultura, desse modo, 
permeia toda sociedade. Ela é o que diferencia o elemento 
“humano” na vida social daquilo que é biologicamente 
direcionado. Nesse sentido, o estudo da cultura ressalta o papel 
fundamental do domínio simbólico no centro da vida em 
sociedade. (HALL, 2016, p. 21) 

 

Diante disso, Hall (2016) destaca que é a partir do “compartilhamento de 

significados” que se produz os sentidos. Estes, por sua vez, para o autor, regulam as 

normas e imprimem uma orientação segundo as quais a vida em sociedade é ordenada. 

“[...] a questão do sentido relaciona-se a todos os diferentes momentos ou práticas em 

nosso – “circuito cultural” – na construção da identidade e na demarcação das diferenças, 

na produção e no consumo, bem como na regulação da conduta social (HALL, 2016, 

p.22). Com isso, dentre tantas formas de se produzir sentido, um dos caminhos mais 

“privilegiados”, segundo Hall (2016), seria a linguagem. 

Pode-se inferir, a partir dos estudos de Hall (2016), que o próprio futebol pode ser 

considerado uma linguagem, na medida em que este confere uma prática simbólica e 

concede sentido ou expressão à ideia de pertencimento a uma cultura nacional. Desta 

forma, representação está aqui intimamente atrelada ao pertencimento a um mesmo 
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grupo, à reprodução dos mesmos gestos e práticas que compõem uma linguagem em 

comum. 

Pois, na realidade, é difícil saber o que é “ser inglês” – ou mesmo 
francês, alemão, sul-africano, japonês – significa fora do escopo 
em que nossos conceitos e imagens de identidade e cultura 
nacionais foram representados. Sem esses sistemas de 
“significação”, seríamos incapazes de fomentar ou manter essa 
realidade existencial que chamamos de cultura (HALL, 2016, p. 
25) 

 

Segundo Hall (2016), uma das questões centrais é a representação como conexão 

entre sentido e linguagem à cultura.  

Representação é uma parte essencial do processo pelo qual os 
significados são produzidos e compartilhados entre os membros 
de uma cultura. Representar envolve o uso da linguagem, de 
signos e imagens que significam ou representam objetos.  
(HALL, 2016, p.31) 

 

 Neste sentido, ele destaca que a abordagem reflexiva, intencional e a 

construtivista. Para Hall (2016), a reflexiva parte do pressuposto que é possível entender 

a linguagem a partir de um significado pré-existente no mundo dos objetos. Por outro 

lado, a intencional diz respeito à linguagem a partir do seu significado intencional, ou 

seja, aquilo que o interlocutor quer dizer. E, por fim, a construtivista entende que o 

significado se constrói na linguagem e por meio dela. 

O autor então ressalta o que significa “representação” neste contexto: 

“Representação diz respeito à produção de sentido pela linguagem” (HALL, 2016, p.32). 

Aqui, é importante destacar a linha de raciocínio de Hall (2016). 

Se você bota em cima da mesa um copo que estava segurando e 
sai do recinto, você ainda pode pensar no copo, muito embora ele 
não esteja mais fisicamente presente. Na verdade, você não pode 
pensar com o copo; você só pode pensar com o conceito de copo. 
Como os linguistas costumam dizer, “cachorros latem, mas o 
conceito de cachorro não pode latir ou morder [...] E é aqui onde 
a representação aparece: ela é a produção do significado dos 
conceitos da nossa mente por meio da linguagem. É a conexão 
entre conceitos e linguagem que permite nos referirmos ao 
mundo “real” dos objetos, sujeitos ou acontecimentos, ou ao 
mundo imaginário de objetos, sujeitos e acontecimentos fictícios 
(HALL, 2016, p.34) 

 
Desta maneira, o autor destaca que imagens e objetos, em última instância, 

“carregam” conceitos e significados. Hall (2016) aborda dois sistemas de representação. 

O primeiro se refere a tudo aquilo que carregamos a partir de nossas trocas. “Sem ele, 
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jamais conseguiríamos interpretar o mundo de maneira inteligível” (HALL, 2016, p.34). 

Portanto, conclui-se que, antes de mais nada, o significado depende deste sistema de 

conceitos que formamos que são capazes de “representar”.  

É simples o suficiente para constatarmos como nós formamos 
conceitos para coisas que podemos perceber – sujeitos ou objetos 
materiais, como cadeiras, mesas e carteiras. Além do mais, como 
já salientamos, também elaboramos conceitos a respeito de 
coisas que nunca vimos, e possivelmente jamais veremos, e sobre 
pessoas e lugares totalmente originados da nossa imaginação. 
Nós podemos ter um conceito, digamos, de anjos, sereias, Deus, 
diabo, do paraíso, do inferno [...] (HALL, 2016, p.35).  

 

 Por conseguinte, o autor esclarece que este fenômeno é possível rotular como 

“sistema de representação”. “A razão é simples: ele consiste não em conceitos 

individuais, mas em diferentes maneiras de organizar, agrupar e classificá-los, bem como 

em formas de estabelecer relações complexas entre eles” (HALL, 2016, p.35). Portanto, 

verificamos que há uma organização e classificação complexa dos conceitos relacionando 

uns com os outros dentro deste sistema. Logo, o autor ressalta que só é viável a relação 

entre as coisas do mundo pois só há um sistema conceitual que funciona como 

representação mental. 

Poderia ocorrer ainda que o mapa conceitual que carrego na 
minha cabeça fosse totalmente diferente do seu, e o que nos 
levaria – eu e você – a interpretar ou dar sentido ao mundo de 
maneira totalmente diversas. Seríamos incapazes de 
compartilhar nossos pensamentos ou de trocar ideias sobre o 
mundo [...]. Somos, entretanto, capazes de nos comunicar porque 
compartilhamos praticamente os mesmos mapas conceituais e, 
assim, damos sentido ou interpretamos o mundo de formas mais 
ou menos semelhantes. Isso é, de fato, o que significa pertencer 
“à mesma cultura”. Uma vez que nós julgamos o mundo de 
maneira relativamente similar, podemos construir uma cultura de 
sentidos compartilhada e, então, criar um mundo social que 
habitamos juntos (HALL, 2016, p.36). 

 
 Contudo, destaca o autor, não é o bastante um mapa conceitual. Logo, a linguagem 

se apresenta como o segundo sistema de representação “envolvido no processo global de 

construção de sentido” (HALL, 2016, p.36). Onde, para isso, faz-se necessário uma 

linguagem comum a fim de correlacionar conceitos, sons e palavras escritas para que 

carreguem o que Hall (2016) chama de signo. É possível observar, então, dois “sistemas 

de representação” que se relacionam. O primeiro diz respeito à possibilidade de dar 

sentido a partir da construção de um conjunto de possibilidades – pessoas, objetos, 
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acontecimentos, ideias abstratas – já o segundo, por sua vez, depende da relação entre 

este conjunto de possibilidades e o mapa conceitual.  

A relação entre “coisas”, conceitos e signos se situa, assim, no 
cerne da produção do sentido na linguagem, fazendo do processo 
que liga esses três elementos o que chamamos de “representação” 
(HALL, 2016, p.38). 
  

A questão, portanto, é de que maneira pessoas inseridas em uma mesma cultura, 

diante de um mesmo mapa conceitual e que falam a mesma língua sabem que a 

combinação de letras que formam árvore e o seu som se refere a uma planta grande? Indo 

mais além, de que maneira as pessoas sabem que a palavra e som Maracanã se relaciona 

diretamente a um estádio de futebol localizado no Rio de Janeiro? Aqui, destacaria Hall 

(2016), o sentido não se encontra no objeto e tampouco nas palavras. Somos nós, 

enquanto sujeitos, que fixamos estas denominações que firmam de tal forma que, depois 

de um tempo, parece natural que árvore se refira a uma “árvore grande” e que Maracanã 

se refira a “um estádio de futebol no Rio de Janeiro”.  

O sentido é construído pelo sistema de representação. Ele é 
construído e fixado pelo código, que estabelece a correlação 
entre nosso sistema conceitual e nossa linguagem, de modo que, 
a cada vez que pensamos em uma árvore, ou a palavra inglesa 
tree [...] um jeito, então, de pensar a “cultura” é nos termos desses 
mapas conceituais compartilhados, sistemas de linguagem 
compartilhada e códigos que governam as relações de tradução 
entre eles. Os códigos fixam as relações entre conceitos e signos. 
Essa “tradutibilidade” não é dada pela natureza ou fixada por 
deuses, mas é criada socialmente e na cultura, como o resultado 
de um conjunto de convenções sociais (HALL, 2016, p.42). 
 

Assim, em última instância, é possível propor pensarmos de que maneira 

relacionamos diretamente a expressão “Templo do Futebol” com Maracanã que, por sua 

vez, se refere a um estádio de futebol no Rio de Janeiro. Tais relações só são possíveis 

por causa das associações que se deram, com o passar dos anos, a partir de experiências, 

em larga medida, positivas – se levarmos em contar que “templo” se refere a um lugar 

sagrado e único –, no local. Aqui, se tem a representação de um objeto por dois nomes 

que, de certa forma, se hierarquizam se refletirmos que “Templo do Futebol” é um termo 

mais amplo que “Maracanã”, que, por sua vez, é um termo mais amplo que “estádio de 

futebol no Rio de Janeiro”. Este fenômeno associativo, sem uma espécie de decisão ou 

acordo formal, faz com que os indivíduos sejam, para Hall (2016) não apenas indivíduos 

biológicos, mas sujeitos culturais. Neste sentido, podemos destacar ainda, não apenas 

como sujeitos, mas também produtos desta cultura, se levarmos em consideração que uma 
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criança só aprende que “Templo do Futebol” se refere ao “Maracanã” e que este, por sua 

vez, se refere a um estádio no Rio de Janeiro, graças a uma sociedade que convencionou 

– a partir de um pacto coletivo – chamar o objeto desta forma. Ao passo que, se por acaso, 

nos referirmos ao Maracanã como “Templo do Futebol” a um estrangeiro, este, 

possivelmente, não saberia do que estamos falando, pois, grosso modo, relataria Hall 

(2016), comungar do mesmo universo conceitual e linguístico, saber como conceitos e 

ideias se traduzem é, afinal, pertencer a mesma cultura. Contudo, caso este estrangeiro 

esteja inserido na cultura do futebol, possivelmente ele saiba que o termo “Templo do 

Futebol” se refere ao Maracanã, uma vez que este está inserido dentro de uma linguagem 

e códigos específicos do universo futebolístico.  

O sentido é produzido dentro da linguagem, dentro e por meio de 
vários sistemas representacionais que, por conveniência, nós 
chamamos de “linguagem”. O sentido é produzido pela prática, 
pelo trabalho, da representação. Ele é construído pela prática 
significante, isto é, aquela que produz sentido [...] na verdade, 
depende de dois distintos – porém relacionados – sistemas de 
representação. Primeiro, os conceitos que são formados na mente 
funcionam como um sistema de representação [...] não podemos, 
contudo, comunicar esse sentido sem um segundo sistema de 
representação – a linguagem, que consiste em signos organizados 
em várias relações. Os signos, por sua vez, só podem transportar 
sentidos se possuirmos códigos que nos permitam traduzir nossos 
conceitos em linguagem – e vice-versa. Esses códigos [...] não 
existem na natureza, mas são o resultado de convenções sociais. 
Eles formam uma parte crucial da nossa cultura – nossos “mapas 
de sentido” compartilhados – que aprendemos e, 
inconscientemente, internalizamos quando dela nos tornamos 
membros. Essa abordagem construtivista para a linguagem então 
introduz o domínio simbólico da vida, em que palavras e coisas 
funcionam como signos, no coração da própria vida social 
(HALL, 2016, p.53-54) 
 

Com isso, vemos que mesmo não estando dentro de um código cultural 

delimitando territorialmente, estão, por outro lado, compartilhando códigos culturais, a 

partir de um esporte – o futebol –, convencionado também de forma social, ou seja, 

produzido socialmente. O sentido, portanto, para Hall (2016), não é inerente às coisas ou 

ao mundo, eles são sucessivamente construídos a partir das experiências dos indivíduos 

que o cercam. 

 
 
 
  

1.2– REPRESENTAÇÃO, TRADIÇÃO E MODERNIDADE 
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Para Helal (1997), Roberto DaMatta busca explicar as dinâmicas sociais do Brasil, 

a partir da visão sociológica weberiana. Neste pensamento, o capitalismo teve uma mola 

propulsora nas sociedades modernas onde predominava a ética protestante. Neste sentido, 

destaca-se, sobretudo, o capitalismo enquanto ethos, isto é, embarcado em uma cultura 

capitalista moderna sendo vivenciado como uma forma de conduzir a vida. Por 

consequência, questões como a valorização do trabalho, a prosperidade e a acumulação 

de riqueza são reflexões pilares deste raciocínio. É o que, em última instância, Weber 

(1904) denominava como o “espírito do capitalismo”.  Ou seja, uma condução metódica 

da vida embasada a partir de uma ética que se justifica em nome de Deus orientada aos 

conceitos centrais do liberalismo econômico, onde, sobretudo, o ócio, a preguiça, o não-

trabalho e a perda de tempo são condenados de forma veemente por não estar, em última 

instância, “glorificando o nome de Deus”. Nesta perspectiva, a máxima “tempo é 

dinheiro” cabe de forma ímpar. “Ócio e prazer, não. Só serve a ação, o agir conforme a 

vontade de Deus inequivocamente revelada a fim de aumentar sua glória” (WEBER, 

1904, p.143) 

Ninguém porá em dúvida que é o “espírito do capitalismo” que 
aqui nos fala de maneira característica [...] com efeito, aqui não 
se prega simplesmente uma técnica de vida, mas uma “ética” 
peculiar cuja violação não é tratada apenas como desatino, mas 
como uma espécie de falta com o dever, isso, antes de tudo, é a 
essência da coisa. O que se ensina aqui não é apenas “perspicácia 
nos negócios” – algo que de resto se encontra com bastante 
frequência –, mas é um ethos que se expressa, e é precisamente 
nesta qualidade que ele nos interessa (WEBER, 1904 p.44-45) 

 

Em contrapartida, havia sociedades cujo comportamento Weber denominava 

como tradicionalismo. Nelas, a sociologia weberiana aponta que o trabalhador não via 

como atividade-fim a maximização do lucro, mas sim o quanto era necessário para suprir 

as suas necessidades. Neste aspecto, era condenado a acumulação e a prosperidade. Por 

isso, Helal (1997) analisa que DaMatta, a partir da dualidade entre o tradicional e o 

moderno apresentada por Weber, passa a investigar os códigos culturais e as relações do 

povo brasileiro.          

 De modo que, de um lado, a modernidade traz conceitos-chave para a sociedade 

como igualdade, democracia, direitos dos cidadãos e a liberdade individual. Do outro, o 

tradicionalismo encontra-se enraizado nas relações interpessoais, nos privilégios e no 

paternalismo do povo brasileiro.    
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Essa tensão entre relações pessoais e leis impessoais gera um 
sistema dual de ideais sociais que tem uma influencia decisiva 
nas relações cotidianas e no significado da maioria dos rituais 
urbanos brasileiros, incluindo o futebol [...] nesse sistema, 
amizades e relações sociais ficam acima e além das normas 
universais e regras institucionais [...] sempre que o ethos 
moderno prevalece e estabelece um sistema impessoal e 
universal de regras sociais, o ethos tradicional se opõe com 
instrumentos para reforçar a hierarquia e o conhecido “jeitinho 
brasileiro” (HELAL, 1997, p. 29-30) 

  
 Assim, é com essa ética dupla apontada por DaMatta que Helal (1997) busca 

entender como o esporte brasileiro, e, mais especificamente, o futebol, se insere neste 

contexto. Em diversos aspectos, vale lembrar, as dinâmicas sociais do futebol brasileiro 

refletem a sociedade brasileira. Neste caso, Helal (1997) afirma que é com os princípios 

básicos do esporte que nascem os conceitos fundamentais das sociedades modernas: 

igualdade e meritocracia. “Via de regra, os esportes celebram o espírito da competição, 

enfatizam os méritos dos vencedores e estimulam os perdedores a serem os vencedores 

de amanhã” (HELAL, 1997, p.30). Para o autor, nesse aspecto, as ideias do esporte se 

assemelham com os ideais liberais. E que, assim como no dilema brasileiro, há uma 

coexistência entre os conceitos do paternalismo e as relações interpessoais e o trabalho 

duro, o mérito e a igualdade de condições.      

 Não obstante, Helal (1997) afirma que é possível perceber a coexistência do 

“moderno” e “tradicional” no futebol de uma forma ainda mais particular no momento 

em que as narrativas recorrentes de diversos temas relacionados ao futebol, por meio do 

discurso vindo de técnicos, comentaristas, narradores e amantes do esporte de uma forma 

geral. No que se refere ao estilo de jogo, Helal (1997) aponta que “moderno” seriam as 

táticas mais rígidas, já o “tradicional” enfatizaria o drible, a espontaneidade e a 

improvisação, características que acompanharam a seleção brasileira ao longo da 

conquista dos cinco títulos mundiais. Já em relação à administração das entidades 

esportivas, “moderna” seriam aquelas alinhadas aos conceitos centrais do modelo 

empresarial, já o “tradicional” seriam aquelas onde se destacam o “amor à camisa”, as 

relações interpessoais, a troca de favores e o modelo paternalista.      

 De acordo com Helal (1997), ao longo da história, as questões acerca do “que é 

ser moderno” e “o que é ser tradicional” são constantemente alteradas – por isso a 

inserção das aspas nestas duas expressões –. Porque, ora o “moderno” é visto como o 

vilão, pois, em certa medida, exclui ou afasta práticas enraizadas dentro do esporte, ora 

ele é visto como a resolução da “crise do esporte” por trazer novas práticas de gestão com 
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a credibilidade do que é exercido no mercado esportivo europeu. Tal fato se amplia para 

diversas dinâmicas do futebol como a entrada dos jogadores em campo e a maneira como 

os torcedores devem se comportar dentro do estádio ou arenas. Aqui, é interessante 

apontar que até os códigos culturais compartilhados dentro do estádio de um outro 

continente, isto é, de uma outra cultura, são importados para o futebol brasileiro como 

traços da “modernidade”.  

De uma forma geral, o “moderno” e o “tradicional” coexistem, 
no universo do futebol, de um modo bem mais complexo do que 
nas situações da vida cotidiana, exaustivamente analisadas por 
DaMatta. “Moderno” significa aqui a exigência de um alto grau 
de profissionalização e comercialização, que objetiva lucrar com 
o espetáculo futebolístico. “Tradicional” significa uma 
administração baseada mais na paixão, no relacionamento 
pessoal, troca de favores e na proibição da profissionalização do 
jogo, o que em essência vai contra alguns aspectos importantes 
da “tradição” do futebol. (HELAL, 1997, p.33) 
 

Vê-se aí uma clara diferenciação entre o “futebol que eu assisti” e o “futebol de 

hoje”, que está, como aponta Helal (1997), se alternando a todo momento, tendo em vista 

que os jogos atraem grande interesse do público, mas, por outro lado, estes estão inseridos 

dentro de uma cultura organizacional amadora, onde a deficiência e a falta de práticas 

profissionais dominam.  

Esta tendência em modernizar o futebol brasileiro se intensificou a partir dos anos 

de 1980. Lançado em 1971, o campeonato brasileiro iniciou os anos de 1980 prestes a 

falir. A Confederação Brasileira de Futebol (CBF) tinha acabado de surgir em 

substituição a Confederação Brasileira de Desportos (CBD). Deste modo, já no ano 

seguinte o campeonato brasileiro passou a ser organizado pela CBF (AREIAS, 2009).3 

Os novos ventos trazidos pela redemocratização no país 
começaram a ser sentidos no futebol no primeiro semestre de 
1987. Era um momento político importante no país, discutia-se 
uma nova Constituição, que seria promulgada no ano seguinte. 
(AREIAS, 2009, p.32) 

 
Durante este período, o então presidente da CBF, Otávio Pinto Gomes, declara 

publicamente a impossibilidade de arcar com o campeonato brasileiro do próximo ano. 

“O dinheiro da Loteria Esportiva, que bancava boa parte desses gastos, era cada vez 

menor depois que estouraram escândalos de fraudes e armação de resultados” (AREIAS, 

                                                
3 João Henrique Areias foi um dos precursores do marketing esportivo do Brasil. Segundo seu livro citado 
acima, foi uma das pessoas a organizar, junto com os clubes, a Copa União, que ocorreu em 1987. Analisada 
por muitos como uma das primeiras iniciativas do futebol brasileiro no que concerne a organização do 
futebol brasileiro.  
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2009, p.32). Assim sendo, os principais clubes do Brasil aproveitaram o momento para 

criar uma liga onde pudessem ditar as regras. Areias (2009) afirma que um dos principais 

objetivos era rentabilizar o principal esporte do país para que ele pudesse sustentar de 

forma saudável as entidades esportivas, resgatando também, a credibilidade dos 

dirigentes da época, desgastada por casos de corrupção. A iniciativa ficou conhecida 

como o Clube dos 13, onde contemplava os quatro clubes do estado de São Paulo 

(Corinthians, São Paulo, Santos e Palmeiras), os quatro grandes clubes do Rio de Janeiro 

(Flamengo, Vasco, Fluminense e Botafogo), os dois mineiros (Cruzeiro e Atlético-MG), 

e um da Bahia (Bahia). Diante deste contexto, é importante destacar que os clubes 

brasileiros tinham os seus principais jogadores no auge jogando no país, como, por 

exemplo, o Zico, no Flamengo.       

 Nesta época, a televisão era vista pelos dirigentes como inimiga do futebol. Na 

visão deles, anunciar que um jogo iria ser transmitido pela televisão significava perder o 

público que poderia assistir o jogo ao vivo. Contudo, foi com a Copa União em 1987 que 

a TV Globo teve a oportunidade de assinar seu primeiro contrato de transmissão de um 

campeonato brasileiro. Até então, esclarece Areias (2009), os jogos eram transmitidos na 

TV Brasil de for tímida, mal eram anunciados. Não havia, até aquele ano, um esforço 

calcado do ponto de vista moderno de comercialização, a fim de maximizar as receitas do 

futebol brasileiro. 

Somados os contratos da TV Globo e da Coca-Cola tínhamos 
levantado US$ 6 milhões em apenas um mês. Os clubes nunca 
haviam visto tanto dinheiro assim, de uma hora para outra. Pela 
primeira vez, desde a criação do Campeonato Brasileiro, em 
1971, eles entrariam numa competição sabendo que ela seria 
superavitária. E isso independente da classificação final da 
equipe (AREIAS, 2009, p. 43) 
 

Nesta perspectiva, a formação do Clube dos 13 e a organização da Copa União foi 

um marco para o futebol brasileiro por ser o primeiro campeonato no país cujo objetivo 

era oferecer um bom espetáculo dentro do campo para os torcedores e, fora dele, 

maximizar as receitas dos clubes organizadores. É a primeira vez que o marketing se vê 

aplicado dentro do contexto esportivo no país4.     

 Assim, ao mesmo tempo em que predominava no futebol brasileiro a forma 

“amadora” de lidar com as questões esportivas, via-se ali os primeiros passos em direção 

                                                
4 Vale destacar que neste mesmo período, nos EUA, o mercado esportivo estava em pleno desenvolvimento 
econômico. As principais ligas americanas já arrecadavam milhões de dólares com receitas de 
patrocinadores, televisão e bilheteria (AREIAS, 2009) 
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ao “profissionalismo”. Um exemplo é a inserção de palavras que até então não faziam 

parte do vocabulário futebolístico como marketing, receita, comercialização e produto.  

Após décadas, atualmente, há uma coexistência entre o “tradicional” e o 

“moderno” dentro dos clubes brasileiros. Na medida em que eles se veem obrigados a 

adotar práticas corporativas para que possam gerar receitas para concorrer aos melhores 

campeonatos, ter uma estrutura que atraia bons profissionais, há, por outro lado, o 

“tradicionalismo”, que está inserido na estrutura organizacional, tendo em vista que as 

entidades esportivas são uma instituição sem fins lucrativos.     

 O grande desafio, deste modo, é adotar práticas de gestão corporativas sem que 

isso culmine na morte da enraizada cultura futebolística brasileira e sul-americana, 

construídos ao longo dos anos e que hoje estão fincados na memória do torcedor a partir 

do discurso que “na minha época o futebol era melhor”. Ao passo que, há uma importação 

de comportamentos ditos como “modernos” da Europa. Perde-se a “tradição” enraizada 

pelo torcedor dentro dos estádios brasileiros, influenciando diretamente, a forma como 

este se relaciona com o estádio.       

 No entanto, mesmo com uma estrutura amadora, há por parte de diversos setores 

uma forte pressão para que os clubes se tornem empresas privadas. Os defensores desta 

alternativa acreditam que as entidades esportivas, em um cenário cada vez mais 

profissional e rentável do ponto de vista econômico, não podem continuar atuando com 

uma estrutura amadora5. Areias (2009) acredita que é preciso criar condições para a 

profissionalização total dos clubes. Esta pressão por parte de atores relevantes do mercado 

não é exclusividade do Brasil. Na Argentina, outro país latino-americano que tem uma 

forte relação com o futebol, o atual presidente Mauricio Macre propôs um projeto para 

transformar os clubes em sociedades anônimas. Mais precisamente, abrir ações na bolsa 

para investidores. O governo defende que este novo modelo maximizaria a receita dos 

clubes gerando um fortalecimento da economia nacional.  

Entretanto, Helal (1997) diz que para esta modernização ser considerada bem-

sucedida precisa do “tradicional”, à proporção que este remete ao torcedor jogadores e 

                                                
5 Faz-se necessário lembrar da Lei Pelé, promulgada em 1998, e conhecida popularmente como a Lei Geral 
do Desporto. Ela veio com o objetivo de trazer diversas melhorias para o futebol brasileiro no que se refere 
à profissionalização do esporte. Pôs fim ao passe do clube de um jogador, criando os direitos econômicos 
do atleta e a figura do empresário. Neste sentido, podemos observar que o Direito também se faz necessário 
como ferramenta de profissionalização uma vez que é preciso não apenas ser legítimo, mas também ser 
legal. Logo, a legalidade de práticas ditas como modernas dentro do esporte mostra-se como um grande 
passo para que a tradição perca cada vez mais espaço. Os ares da modernidade, assim, ganham cada vez 
mais espaço. 
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experiências únicas já vividas. O clube só é tradicional pelas coisas em que ele fez no 

passado. Portanto, há uma relação intrínseca entre representação e memória, que será 

explorada no próximo tópico. 

 

1.3– REPRESENTAÇÃO E MEMÓRIA  
 

Huyssen (2004) defende a tese de que a memória é um dos fenômenos culturais e 

políticos mais surpreendentes dos últimos anos nas sociedades modernas. Segundo o 

autor, a partir da década de 1980, “os focos parecem ter se deslocado dos futuros presentes 

para os passados presentes” (HUYSSEN, 2004, p.9). Neste sentido, Huyssen (2004) 

relata que discursos de memória começaram a emergir após um amplo debate sobre o 

Holocausto e uma série de eventos que decorreram por causa da II Guerra Mundial. Tendo 

como ponto alto a construção do museu Holocaust Memorial Museum, nos EUA, 

estimulando o debate sobre a americanização do Holocausto e a globalização do discurso 

(Huyssen, 2004). Com isso, o autor expõe uma contradição intrínseca para o que ele 

chama de globalização da memória.  

Este fenômeno se repete com inúmeros eventos por causa dos instrumentos de 

memória – os museus –. Aqui, se faz necessário observar que, ao passo que é possível 

analisar o Maracanã como um espaço local cujas memórias são geradas de forma genuína 

apenas por aqueles que estão presenciando o evento ou acompanhando por meio de 

veículos de comunicação, este também tem um caráter global, na medida em que estas 

memórias são perpetuadas e, até mesmo, modificadas com o passar dos anos, com novos 

discursos, descolando-se do acontecimento original. Um exemplo é a final da Copa do 

Mundo no Brasil, em 1950. Até os dias atuais, tal feito repercute dada a dimensão trágica 

que se tornou a derrota da seleção brasileira. E que, por sua vez, é retratado no museu do 

Maracanã de uma maneira que, não necessariamente, retrata de forma fidedigna o fato 

em si, mas sim, as interpretações deste acontecimento que foram sendo feitas ao longo 

dos anos.  

Não há duvida de que o mundo esta sendo musealizado e que 
todos nós representamos os nossos papeis neste processo. É 
como se o objetivo fosse conseguir uma recordação total. Trata-
se então da fantasia de um arquivista maluco? Ou há, talvez, algo 
mais para ser discutido neste desejo de puxar todos esses vários 
passados para o presente? [...] o que pode ser chamado agora de 
uma cultura da memória [...] o que aí aparece, agora, em grande 
parte como uma comercialização crescentemente bem-sucedida 
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da memória pela indústria cultural do ocidente (HUYSSEN, 
2004, p15). 

 

 Neste sentido, Sá (2005) aponta os meios de comunicação como atores centrais 

para a construção social de qualquer objeto. No que se refere à memória, o autor comenta 

que é na constituição da memória comum em que o papel da mídia é preponderante.  

Por memórias comuns me refiro àqueles conjuntos de memórias 
que cada membro da sociedade partilha com outros somente pelo 
fato de terem sido expostos às mesmas mensagens da mídia 
(Jedlowski, 2002). A memória comum não é a memória de um 
grupo: é a memória de um agregado de pessoas que não se 
conhecem e que não interagem. Entretanto, elas se recordam das 
mesmas coisas porque viram na televisão ou no cinema, porque 
leram sobre elas nos jornais ou as escutaram no rádio (SÁ, 2005, 
p.68)  

  
Com o advento da internet, a propagação da qual o autor denomina como memória 

comum ocorre de uma forma exponencialmente mais rápida. Especificamente no âmbito 

esportivo. A intensa cobertura midiática dos eventos e dinâmicas que ocorrem formam 

esta memória comum que, em última instância, determina a percepção em que a pessoa 

constrói de um determinado objetivo. Aqui, destaca-se o papel dos meios de comunicação 

como ferramenta de construção social tendo um papel fundamental para a construção do 

Maracanã e, posteriormente, em sua consolidação como “Templo do Futebol” como 

ferramenta, não somente de difusão da informação, mas pela sua atuação central na 

construção de discursos. Onde, por fim, uma das principais consequências é a 

coexistência, exaustivamente discutida acima, entre o tradicional e o moderno, dentro das 

dinâmicas sociais esportivas. Pois, se de um lado há a construção de uma memória comum 

orientada por uma questão afetiva cuja representação se mostra de maneira cimentada, ou 

seja, de forma prática por meio de um objeto físico, reverberada por um tradicionalismo 

calcado por títulos mundiais de Copa do Mundo e craques brasileiros jogando no Brasil, 

do outro, temos o desejo pelo futuro presente (Huyssen, 2004), pelas mudanças 

necessárias. Este embate vai produzir, em última análise, confluências de ambas as 

características que possivelmente vão se orientar totalmente para a estrutura moderna, 

como ocorreu em outros centros da indústria esportiva, cabendo, tão e somente, aos 

aspectos ditos como tradicionais, os espaços dentro dos museus dedicados ao futebol.  
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CAPÍTULO 2 – UM JOVEM DE 68 ANOS 
 

Este capítulo tem o objetivo de abordar, a partir de uma revisão literária, os motivos para 

a construção do Maracanã no final da década de 1940, os aspectos e atores que 

envolveram este fato e, a partir de então, mostrar como o Maracanã e o torcedor brasileiro, 

com o passar dos anos, mantiveram uma relação que explica a representação que o 

Maracanã possui no campo simbólico para o torcedor.  

 

2.1 – FUTEBOL, IDENTIDADE NACIONAL E A CONSTRUÇÃO DO 
MARACANÃ 
 

A história do Maracanã começa na década de 1930, mais de dez anos antes de sua 

construção. Na época, segundo D’Araujo (1997), o país era essencialmente agrícola. 

“Dependia quase que totalmente da venda do café no exterior, produto responsável por 

quase toda a riqueza nacional” (D’ARAUJO, 1997, p.48). Com a chegada de Getúlio 

Vargas no poder, o início do seu governo foi instituído, como destaca a autora, o 

ministério da Educação e Saúde Pública e o Ministério do Trabalho. Neste contexto, 

começam a surgir os movimentos de massa, “de âmbito nacional, com conotações 

ideológicas radicais” (D’ARAUJO, 1997, p.26). Em paralelo a isso, Vargas, de acordo 

com D’Araujo (1997), busca enfrentar os problemas sócias da época, procurando criar 

direitos, deveres e restrições. “Saiu dali a primeira lei sindical em 1931, o Decreto 

n19.770, que criava sindicados de empregados e empregadores e estipulava que eles 

fossem reconhecidos pelo Ministério do Trabalho” (D’ARAUJO, 1997, p.76). Além 

disso, a autora destaca outras iniciativas como a criação do imposto sindical, da Justiça 

do Trabalho e a carteira de trabalho, configurando-se, sobretudo, benefícios para o 

trabalhador urbano.    

 Diante deste contexto, ao longo do governo, houve um intenso processo de 

construção da identidade nacional. Algo que se intensificara com a publicação do livro 

de Gilberto Freyre6, Casa Grande e Senzala, em 1933. De acordo com Antunes (2004), 

na década de 1930, há no país a expansão do mercado editorial, com o investindo em 

                                                
6 Freyre foi um dos teóricos brasileiros inspirados em Franz Boas, antropólogo americano, que, segundo 
Celso (2005), fez duras críticas ao evolucionismo cultural. Boas acreditava que cada cultura deveria ser 
entendida como única. Ao contrário, como destaca Castro (2005), de teóricos evolucionistas que 
acreditavam que toda a humanidade teria se desenvolvido em estágios sucessivos e obrigatórios, em uma 
trajetória unilinear e ascendente. Neste contexto, se por um lado, Freyre e Boas utilizavam as palavras 
“cultura” e “sociedade humana” no plural, os teóricos evolucionistas a utilizavam no singular. 
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títulos que buscam entender a realidade social da época. Desta maneira, Freyre aponta na 

formação da família patriarcal o que seria a cultura brasileira, levando em conta o 

relativismo cultural7, contrapondo-se às teorias raciais. Esta mudança de perspectiva teve 

papel central para uma nova forma de ver a mestiçagem, outrora considerada, pelas 

teorias raciais como alvo de degradação e atraso do país. Freyre, por outro lado, afirma 

que a mestiçagem é justamente o que enriquece a cultura, desenhando-se como parte da 

construção da identidade nacional. Ainda segundo Antunes (2004), Freyre entende ter 

apreendido dois pilares centrais para uma nova forma de ver as questões raciais da época 

– raça e cultura – ao separar os discursos de ordem biológica dos discursos de ordem 

social e cultural.   

Os estudos de Paulo Prado, Gilberto Freyre e Sérgio Buarque de 
Holanda são bastante representativos da produção intelectual dos 
anos 30 [...] buscava chegar à origem da sociedade e do 
temperamento brasileiro, desvendar sua lógica interna de 
funcionamento, para melhor compreendê-lo e agir para sua 
melhoria [...] produziram descrições extremamente ricas e, 
naquele momento, inovadoras sobre a cultura e o povo 
brasileiros, as quais consolidaram como interpretações do país, 
impossíveis de serem ignoradas (ANTUNES, 2004, p.34-35) 

 
 A exaltação do mestiço como parte da interpretação da sociedade brasileira o 

valoriza, e isso é determinante para os caminhos que o futebol toma como ferramenta de 

identidade nacional no país. Ao elevar o mestiço como símbolo máximo da cultura 

brasileira, “uma espécie de autoimagem”, tal fato foi adotado como ideologia do regime 

político a partir da revolução de 1930 (ANTUNES, 2004). 

Por conseguinte, é de suma importância evidenciar que um dos principais 

jogadores da época era Leônidas da Silva, um jogador negro, conhecido popularmente 

como Diamante Negro. Com a artilharia e uma grande atuação na Copa do Mundo de 

1938, Leônidas da Silva, segundo Gustavo Zucchi, em matéria publicada em 2013 no 

Estadão8, o título destaca, sobretudo, que Leônidas, em alguns aspectos, poderia ser 

considerado maior que o Pelé. As transmissões radiofônicas da época – que faz parte do 

futebol até os dias de hoje –, a profissionalização dos atletas de futebol em 1933, e, por 

fim, a criação do Conselho Nacional de Desportos na gestão de Vargas, também foram 

                                                
7 Relativismo cultural é o conceito antropológico iniciado por Franz Boas, na antropologia americana, onde, 
segundo Denys Cuche (1996), é a pesquisa sobre a dimensão histórica dos fenômenos culturais. 
8http://esportes.estadao.com.br/noticias/futebol,maior-do-que-pele-leonidas-da-silva-o-diamante-negro-
completaria-100-anos,1071909 
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determinantes para a consolidação do esporte como ferramenta de identidade nacional 

(ANTUNES, 2004). 

Desta forma, Moura (1998) afirma que a Copa do Mundo de 1950 no Brasil fez 

convergir os holofotes do esporte mundial, representando uma grande propaganda para o 

país. Neste contexto, a autora destaca que a decisão de realizar o campeonato mundial 

transcendeu as questões esportivas, uma vez que os governantes brasileiros perceberam 

no esporte uma ferramenta para solidificar a identidade nacional e integração.  

Muitos outros elementos entraram em jogo naquele momento, 
como a projeção de uma imagem do Brasil, particularmente da 
cidade do Rio de Janeiro, e a busca de uma identidade nacional 
através do futebol [...] O Brasil é o único país a ter participado de 
todos os campeonatos mundiais de futebol [...] a participação nas 
copas do mundo – e sobretudo as vitórias – reforçou a identidade 
nacional brasileira, atuando o futebol nessas ocasiões como o 
elemento propiciador de união nacional, capaz de aglutinar em 
torno de um time nossas diversidades regionais (MOURA, 1998, 
p.12-13) 
 

 A autora acredita que o ótimo desempenho da seleção brasileira na Copa de 1938, 

na França, abriu caminhos para, anos mais tarde, o Brasil realizar a Copa de 50 em seu 

território. 

Os europeus, que não pouparam elogios aos nossos rapazes, 
maravilhados com um futebol jogado de maneira totalmente 
diferente da que conheciam [...] internacionalizaram o estilo 
brasileiro de jogar [...] traduzindo no jogo de bola características 
presentes em outros traços da cultura brasileira [...] A percepção 
do brilhantismo [...] fez com que, a partir de 1938, o governo 
concentrasse seus esforços na conquista do direito de promover 
um campeonato mundial no Brasil. (MOURA, 1998, p.12-13) 
 

Assim, Moura (1998) aponta que a candidatura do Brasil para sediar a Copa de 

1942 seria uma grande oportunidade para explorar esses elementos dentro da sociedade 

brasileira. O delegado brasileiro Célio de Barros9, em 1938, lança, em Paris, a candidatura 

do Brasil para sediar o próximo campeonato mundial. Neste contexto, na Europa, grupos 

nazifascistas estavam emergindo em diversas capitais, como por exemplo na Alemanha, 

onde, já em 1934, Adolph Hitler assumira o governo como chefe de estado (Churchill, 

1948). Um ano depois, o velho continente começa a II Guerra Mundial (1939-1946), 

alterando o cenário geopolítico e adiando o campeonato mundial de 1942 e 1946. 

                                                
9 Célio de Barros foi o delegado brasileiro que lançou a candidatura do Brasil para sediar a Copa do Mundo 
de 1942, em Paris. Tendo como principal estádio São Januário, que, na época, era o maior em termos de 
capacidade e representação para a população. 
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 Após o término da guerra, a competição só voltaria a ser realizada na década de 

1950. Era a chance do Brasil se preparar para relançar uma candidatura. Até julho de 

1946, quase um ano após a retomada dos Aliados de territórios europeus, as atividades na 

Federação Internacional de Futebol (FIFA) estavam todas paralisadas. Mas, neste mesmo 

ano, em Luxemburgo, os cartolas se reuniram para decidir o país que sediaria a Copa do 

Mundo de 1950. Com a Europa devastada, o Brasil consegue, enfim, garantir o direito de 

sediar o próximo campeonato.         

 Este marcaria o primeiro encontro de diversos países após a guerra. Os olhos do 

mundo inteiro se voltariam para o país durante este período. Com isso, era preciso 

construir um monumento à altura do evento. Inicia-se então, em 1948, a construção do 

Maracanã, na Tijuca. Cerca de dez mil operários corriam para deixar o então Estádio 

Municipal pronto. A obra que se iniciava em 2 de julho de 1948 precisava estar pronta 

dois anos depois. Moura (1998) comenta este momento do país. 

Seria um evento sem precedentes no Brasil, poderíamos mostrar 
ao mundo quem éramos e o que devia esperar de nós. Momento 
privilegiado para a construção de determinada memória coletiva, 
a realização da IV Copa do Mundo revela-se um fato 
extremamente rico em significações. Dessa forma, os 
preparativos para a realização do campeonato adquiriram grande 
importância. Era como arrumar os salões para uma festa onde as 
maiores nações do mundo eram aguardadas. O anfitrião não 
podia decepcionar. (MOURA, 1998, p.23-24) 

 
Halbwachs (1968), a partir da sociologia durkheimiana, esclarece que as 

memórias de um indivíduo nunca são só individuais, tendo em vista que ele faz parte de 

um grupo, isto é, está inserido dentro de uma sociedade.  E que as memórias individuas 

são, em última instância, instrumentos que compõe uma memória coletiva. 

Certamente, se nossa impressão pode apoiar-se não somente 
sobre nossa lembrança, mas também sobre a dos outros, nossa 
confiança na exatidão de nossa evocação será maior, como se 
uma mesma experiência fosse recomeçada, não somente pela 
mesma pessoa, mas por várias [...] nossas lembranças 
permanecem coletivas, e elas nos são lembradas pelos outros, 
mesmo que se trate de acontecimentos nos quais só nós 
estivemos envolvidos, e com objetos que só nós vimos. É porque, 
em realidade, nunca estamos sós (HALBWACHS, 1968, p.16) 
 

É esse conceito de construção de memória coletiva que Moura (1998) cita no 

trecho destacado acima em seu livro, ao se referir sobre a oportunidade de o Brasil sediar 

uma Copa do Mundo. Naquele momento, o resultado dentro de campo seria determinante 

para que essa memória coletiva positiva se transpusesse e corroborasse para uma visão 
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positiva de identidade nacional e país forte. Neste contexto, o momento positivo da 

seleção brasileira de futebol é utilizado recorrentemente como ferramenta propulsora do 

nacionalismo e ufanismo brasileiro, como, por exemplo, na Copa de 1970, durante a 

ditadura brasileira. 

 

2.2 – AS HISTÓRIAS E CONTRUÇÕES SIMBÓLICAS DO TEMPLO DO 
FUTEBOL 
 

Segundo Bueno (2013), a primeira inauguração do estádio foi realizada somente 

para as autoridades locais. Com a presença do presidente Dutra e do prefeito Mendes de 

Morais, o estádio recebe a benção do cardeal Dom Jaime Câmara. Um dia depois, o 

Maracanã tem seu primeiro jogo de portas abertas: um amistoso entre a seleção do Rio 

de Janeiro contra a Seleção de São Paulo (BUENO, 2013). Moura (1998) relata que, 

enquanto o Jornal dos Sports, de Mário Filho, não poupava elogios à obra, a Tribuna da 

Imprensa, de Carlos Lacerda, o criticava incessantemente. Lacerda dizia, segundo a 

autora, que o objetivo da obra era vangloriar as figuras do prefeito Mendes de Morais e 

do Presidente da República. “Lacerda e seus colaboradores atacaram o Estádio Municipal 

até o fim, estampando nas primeiras páginas de seu jornal problemas da cidade [...], 

consideravam o estádio uma realização de menor importância” (MOURA, 1998, p.47) 

Após a interrupção de doze anos, a quarta edição da Copa do Mundo finalmente 

teria lugar e data marcada: Brasil, 24 de junho de 1950. Fora dos gramados, o país iria 

receber treze seleções, divididas em seis sedes – Belo Horizonte, Curitiba, Porto Alegre, 

Recife, Rio de Janeiro e São Paulo – contemplando 22 partidas. A seleção brasileira, que 

disputaria o primeiro campeonato mundial sediado no Brasil, tinha craques consagrados 

como o goleiro Moacir Barbosa, o lateral-esquerdo Nilton Santos e o meio-campo 

Zizinho. O favoritismo era estampado em todos os jornais. Além de sediar o campeonato, 

o Brasil mostrara quatro anos antes um desempenho de gala, na França. A estreia da 

seleção brasileira seria contra o México, no Maracanã, às 15h. O Brasil entrou com 

Barbosa, Augusto, Juvenal, Eli, Danilo, Bigode, Maneca, Ademir, Baltazar, Jair e França.  

Com um público pagante de 81.649 pessoas, Moura (1998) aponta que, dentre os 

presentes, estavam na tribuna de honra o Presidente da República, o prefeito e diversos 

ministros, além do Presidente da FIFA, Jules Rimet.  

O estádio começava a concretizar um de seus objetivos – abrigar 
a diversidade da população brasileira, realizando o almejado 
sonho de construir uma democracia. Sua forma elíptica 
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contribuía para essa tarefa, colocando os espectadores diante uns 
dos outros, apesar de em locais com preços e conforto 
diferenciados. Ali dentro, o público se igualava, irmanado pelo 
desejo de assistir a uma vitória da seleção. Até o presidente da 
República esquecia momentaneamente sua posição e 
comportava-se como um simples torcedor, aproximando-se da 
torcida brasileira. (MOURA, 1998, p.69) 

 
A vitória por 4x0 faz com que a expectativa para um grande desempenho na 

competição fosse aumentada. Antunes (2004) destaca as características e traços da 

identidade nacional no que se refere ao comportamento, que compõem o jeito brasileiro 

de jogar futebol. “Atributos como brejeirice, ginga, astúcia, simplicidade e outros foram 

também reconhecidos na maneira ou no estilo brasileiro de jogar futebol” (ANTUNES, 

2004, p.38). 

Após quase um mês, a seleção chega a final da Copa do Mundo, em 16 de julho 

de 1950. Seria contra o Uruguai, com a vantagem do empate. Os bilhetes para 

arquibancada e cadeiras numeradas começam a ser vendidos no dia 14, às 8h, e, 

rapidamente, se esgotam.  

Os momentos que antecedem a última partida são mágicos. O 
país vive uma emoção indescritível. Por meio do futebol, o povo 
brasileiro afirma traços de sua personalidade, como a 
criatividade, o improviso, a inteligência rápida e a superação de 
obstáculos. O esporte revela ao Brasil suas especificidades, 
proporcionando à nação sua maior alegria e garantindo-lhe um 
lugar de destaque no mundo do pós-guerra. A genialidade do 
futebol da seleção nacional [...] atesta a genialidade do brasileiro. 
(MOURA, 1998, p.109-110) 
 

 As manchetes do dia de todos os jornais cariocas tratavam desse encontro. A 

autora relata que estava presente no estádio o povo brasileiro, “representado em sua 

diversidade nas arquibancadas e cadeiras do Maracanã” (MOURA, 1998, p.115).  

 Esperava-se, desta maneira, que o campeonato mundial não coroasse apenas o 

estilo brasileiro de jogar futebol, mas acima de tudo, a “raça brasileira, que teria se 

originado da fusão de várias nacionalidades e culturas, e fruto da democracia racial que 

se estabelecera no país” (ANTUNES 2004 p.38-39). Diante dessa análise, o resultado 

esportivo tem consequências para além das quatro linhas do campo. A democracia racial 

estabelecida na sociedade brasileira, com o resultado positivo dentro do campo, mostraria 

o contrário do que as teorias raciais defendiam (Antunes, 2004). Esse discurso impulsiona 

o sentimento de identidade nacional, projeto político-cultural da época. 

Porém, aos olhos de cerca de 200 mil torcedores, a seleção brasileira perde de 1x0 

para o Uruguai e torna o dia ainda mais histórico para o Maracanã. A seleção e o brasileiro 
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tinham sidos surpreendidos pela imprevisibilidade do esporte. A Copa, que teve o 

objetivo de exaltar a capacidade nacional de construção e realização de um evento 

internacional, cujo desempenho dentro de campo fecharia com brilhantismo o “ser 

brasileiro”, frustrara a todos. “Não havia sido apenas 11 jogadores batidos em campo 

pelos uruguaios, mas todo o povo brasileiro fora derrotado pelo gol de Ghiggia” 

(MOURA, 1998, p.121).        

 Diante do fato, a justificativa para a derrota da seleção brasileira não poderia ser 

diferente, como mostra Antunes (2004), se não apontar em fatores raciais e culturais. 

Assim como, caso o Brasil ganhasse do Uruguai, o mesmo também ocorreria. Antunes 

(2004) relata que João Lyra Filho, à época presidente do Conselho Nacional de Desportos 

(CND), atribuiu o fracasso da seleção brasileira a instabilidade emocional dos jogadores 

e do próprio povo. “A fusão de raças, ou seja, a mestiçagem nacional estaria na base dessa 

instabilidade emocional, nesse caso, faria os instintos sobrepujarem a razão” 

(ANTUNES, 2004 p.39). O revés sofrido naquele ano tornou-se um marco na história e 

no imaginário do futebol brasileiro.  

O maior palco de futebol do mundo – até aquele momento em capacidade –, é 

também o palco da então maior derrota da sua seleção principal. De acordo com Bueno 

(2013), o brasileiro em geral e, em especial, o carioca, demorou a se convencer que não 

pairava sobre o gigante de pedra alguma maldição. “Duzentos mil brasileiros, dez por 

cento da população do Rio de Janeiro, testemunhava o que parecia impossível: Zizinho, 

Ademir, Jair, Bauer, Danilo, derrotados em pleno Maracanã. Quem viu, não esquece” 

(BUENO, 2013, p.124).          

 A partir deste fato, começa-se a construir uma questão ritualística com o 

Maracanã, de aura, religião, onde haverá desdobramentos também para o lado positivo, a 

partir de atuações consideradas inesquecíveis para os torcedores dos clubes locais do Rio 

de Janeiro, além das atuações da seleção brasileira. Se iniciava, mesmo que não da forma 

esperada, a construção do que seria a representação, no campo simbólico, do estádio para 

os torcedores. França (2004) esclarece que não é possível encontrar uma “tradução clara” 

do que é representação e da sua força. Pois, cada campo de estudo destaca uma abordagem 

diferente acerca do que seriam as representações para um determinado fato ou imagem. 

Porém, a autora utiliza o conceito “movimento de reflexividade”. Para ela, as 

representações dizem respeito diretamente ao contexto histórico, ou seja, uma dialética 

entre a imagem em si e o que está sendo posto na vida real. 
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Imagens que só existem em função da sua relação estreita com a 
vida social: imagens que criam identidades, imagens que 
problematizam e promovem uma releitura da realidade, imagens 
que ajudam a mudar a realidade e o mundo. As representações 
estão intimamente ligadas a seus contextos históricos e sociais 
por um movimento de reflexividade – elas são produzidas no 
bojo de processos sociais (FRANÇA, 2004, p.6).   
 

Logo, a autora interroga de que maneira devemos olhar para guiar nossos estudos: 

o produto midiático em si ou nós, que somos, em última instância, “produtores/ portadores 

dessas imagens e representações” (FRANÇA, 2004, p.6). No que se refere ao estádio do 

futebol, percebemos exatamente esta dialética. Ao mesmo tempo que o torcedor é o 

espectador, ele se vê também como parte do produto final, responsável pela festa que é 

feita nas arquibancadas – um dos motivos pelos quais a aura do lugar é sustentada no 

imaginário popular. Neste sentido, o torcedor tem papel central na manutenção do 

ambiente, cuja importância vai além do que ocorre ao vivo, sendo produtor e portador, 

como a autora destaca, das imagens e representações. 

Antunes (2004) esclarece que a partir do momento em que o país tem o futebol 

como objeto de paixão e identidade nacional, consequentemente ele vai ter na Copa do 

Mundo, que ocorre de quatro em quatro anos, o momento ápice para que tudo aquilo faça 

sentido para os torcedores. No campo simbólico, mais do que disputar uma partida com 

outra seleção, o Brasil, ao ganhar uma Copa do Mundo, alça o primeiro lugar no ranking 

com diversas nacionalidades ao redor do mundo. De outro modo, disse Antunes (2004), 

é a própria hierarquização entre as identidades nacionais.  

Com isso, o Maracanã passa a construir com torcedor brasileiro uma relação sólida 

de sucessivas experiências, tanto negativas quanto positivas. Experiências tais que 

servirão para que o próprio torcedor apelide o estádio, mais tarde, como “Templo do 

Futebol”. Elevando-o para além de uma relação entre o espectador e o objeto. Assim, a 

medida em que se aumentava a paixão pelo futebol no torcedor brasileiro, mais ele via no 

Maracanã um lugar sagrado para a prática do esporte.  

Até a década de 1970, uma lista extensa de jogadores teve o privilégio de jogar 

ali. E o Maracanã, por sua vez, teve o privilégio de receber uma lista extensa de jogadores 

ilustres que pisaram em seu gramado: Jairzinho, Garrincha, Paulo Cesar Caju, Clodoaldo, 

Pelé, Nilton Santos, Tele Santana e Zagallo são alguns desses nomes. Assim como uma 

lista extensa de jogos importantes teve o prazer de colocar o Maracanã como seu local de 
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acontecimento. Seria neste mesmo gramado, em 1969, que Pelé10 marcaria seu milésimo 

gol, em um jogo do Santos Futebol Clube, em um pênalti contra o Vasco da Gama. Além 

disso, Pelé também pôde comemorar, no Maracanã, o campeonato mundial do Santos, 

em 1963, ao vencer o Milan por 4 a 2. E, por fim, a sua despedida da seleção brasileira 

no jogo contra a Iugoslávia, no dia 18 de julho (BUENO, 2013). 

Até a década de 1990, a lista de jogadores que entraram no túnel que leva ao 

gramado do estádio só aumentou: Tostão, Rivelino, Zico, Renato Gaúcho, Junior, 

Jairzinho, Carlos Alberto Torres, Adílio, Roberto Dinamite. Ademais, uma lista extensa 

de jogos importantes ocorreu. Um deles foi Flamengo contra Atlético-MG, em 1980. O 

jogo valia o título de campeão brasileiro. Diante de 154 mil pagantes, o Flamengo ganha 

o Atlético-MG por 3 a 2, com dois gols de Nunes e um de Zico (BUENO, 2013). Estava 

ali a geração de jogadores responsável por consolidar momentos inesquecíveis para o 

torcedor rubro-negro. 

 
2.3 – O JORNALISTA MÁRIO FILHO E O MARACANÃ 
 

O jornalista Mário Filho, que dá nome ao estádio, foi um dos grandes apreciadores 

e entusiastas para sua construção. Nascido em uma família de jornalista, logo começou a 

carreira em uma redação de jornal. Naquela época, como aborda Antunes (2004), o espaço 

destinado ao esporte nas redações era reduzido muitas vezes para informar o resultado 

dos jogos ou divulgar os eventos que ocorreriam. 

A primeira mudança, de acordo com Antunes (2004), foi a entrevista que Mário 

Filho fizera com o então goleiro do Fluminense Marcos Mendonça, em que este 

anunciava a volta aos gramados. O impacto da matéria, que ocupou meia página, com 

uma linguagem que conversava com o público, “dava indícios de que a época dos 

acadêmicos estava chegando ao fim” (ANTUNES, p.124) 

Mario Filho transformou a notícia em fato esportivo, 
acrescentando-lhe dramatismo, aproximando o torcedor 
do jogador e da vida do clube e favorecendo, assim, os 
processos de identificação. Para Nelson Rodrigues, a 
entrevista com o ex-goleiro do Fluminense representara 
um marco no jornalismo esportivo brasileiro. Depois 
dela, este não seria mais o mesmo (ANTUNES, 2004, 
p.125)   
 

                                                
10 Considerado por muitos o maior jogador de futebol de todos os tempos, Pelé conquistou a Copa do Mundo 
com apenas 17 anos e inúmeros títulos pelo clube santista. É reconhecido entre os brasileiros como “herói 
nacional” por suas conquistas futebolísticas.  
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Com o crescimento da popularidade do esporte no país, as novidades que Mário 

Filho trouxe para a cobertura esportiva jornalística começam a ser copiadas por outros 

jornais. Em 1931, Roberto Marinho, herdeiro do jornal O GLOBO, convida o jornalista 

para dirigir o setor esportivo do jornal. Nesta época, a discussão em voga era sobre a 

profissionalização do futebol no país. Mário Filho se envolveu no debate e foi a favor da 

profissionalização. “Acreditava que os jogadores deveriam ser pagos para jogar [...] sabia 

que o jornalismo seria beneficiado com o desenvolvimento do futebol profissional e com 

o aumento do público interessado (ANTUNES, 2004, p.128). Logo, já em 1933, o futebol 

se profissionaliza e muda de patamar com a criação, no Rio de Janeiro, da Liga Carioca 

de Futebol. Desta maneira, na medida em que se avançava em relação ao 

desenvolvimento do futebol, Mário Filho dava suas contribuições jornalísticas para 

potencializar a visibilidade do esporte como um espetáculo de massas.  

Quando o futebol atravessava períodos de calmaria, promovia 
torneios de remo, boxe, natação, automobilismo. Anos mais 
tarde, lideraria a campanha pela construção do Maracanã e 
organizaria os Jogos Infantis e os Jogos da Primavera, voltados à 
participação de estudantes. Também coube a Mário Filho a 
iniciativa pela criação do Torneio Rio-São Paulo, em 1950, 
reunindo equipes dos dois estados, e que acirrou ainda mais a 
rivalidade entre paulistas e cariocas no futebol [...] Nelson 
Rodrigues via no irmão um criador de multidões. (ANTUNES, 
2004, p. 129) 
 

Com isso, Mário Filho se formou junto, à opinião pública, uma das referências no 

meio esportivo. Antunes (2004) ressalta que o jornalista conquistara a confiança de 

Getúlio Vargas durante e depois do Estado Novo e também de Juscelino Kubitschek. 

Criou, em 1942, uma coluna diária no jornal O GLOBO e, em 1947, lançou o livro “O 

Negro no Futebol”, com o prefácio escrito pelo sociólogo Gilberto Freyre. A obra analisa 

o futebol como instrumento de ascensão social do negro na sociedade brasileira e como 

ferramenta de integração nacional. Em um dado momento, Mário Filho afirma que a 

participação do jogador Leônidas da Silva é determinante para a identidade nacional do 

país e a aceitação das virtudes do negro para o avanço da nação – e não o contrário. Nasce, 

neste momento, a “ginga do jogador brasileiro”, “o futebol genuinamente brasileiro”. 

Termos que são repetidos e se caracterizaram como a forma do brasileiro e da seleção 

brasileira jogar, o que mostra como elas foram enraizadas não somente no vocabulário do 

mundo futebolístico, mas, sobretudo, na cultura brasileira. Neste sentido, Antunes (2004) 

destaca que Mário Filho observara que o futebol de moldara aos costumes personalistas 

brasileiros.  
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 Então diretor do Jornal dos Sports, único jornal esportivo de circulação diária, 

Mário Filho brigou para que a construção do estádio fosse na Tijuca e com a capacidade 

para ser, na época, um dos maiores do mundo. De acordo com Moura (1998), a defesa da 

construção do estádio, pelo jornalista, era constante. Por outro lado, havia também atores 

do cenário político local da época que eram contra a sua construção. Viam em São 

Januário, principal centro esportivo até então, um lugar ideal para ser o principal palco da 

Copa do Mundo. Discutiu-se ampliar São Januário para a realização do campeonato. 

Houve um grande debate sobre a necessidade de construção de um novo Estádio 

Municipal, como expõe a autora Moura (1998). O Jornal dos Sports publicou uma 

pesquisa do Ibope encomendada por Ary Barroso, vereador da UDN e defensor da 

construção do Maracanã. “A pesquisa ouviu 580 pessoas do público em geral e 500 

aficionados pelo esporte [...] a primeira pergunta era: o senhor acha necessária a 

construção de um estádio para a cidade? ” (MOURA, 1998, p. 135). Segundo a autora, 

79,2% do público geral responderam que sim, e, do público de aficionados pelo esporte, 

esse número chegou a 95%.    

Mário Filho ainda destaca que atribuir a derrota da Copa de 50 à mestiçagem foi 

um grande erro. O jornalista relata que, apesar do Brasil também não ter ganho a Copa 

do Mundo de 1938, nesta, a seleção brasileira não chegara como favorita e melhor do 

mundo, como ocorreu no campeonato de 50.  

Numa Copa desfalcada da Alemanha, Hungria, Bulgária, 
Polônia, Romênia e Tchecoslováquia, que se refaziam dos 
horrores da Segunda Guerra Mundial, e das desistências de 
Argentina, Bélgica, Escócia e França, o Brasil posava como 
soberano nos domínios do futebol. Para Mário Filho, o jogador 
brasileiro pôs-se a hipnotizar os adversários com seus toques 
mágicos e inusitados, porque se julgava superior a eles 
(ANTUNES, 2004, p. 172). 

 

Sete anos após a derrota da Copa de 1950, Mário Filho escreve um artigo para o 

Manchete Esportiva considerando o lado bom de ter perdido a competição, segundo 

Antunes (2004). Para o jornalista, a derrota serviu para mostrar a esportividade brasileira 

diante dos europeus e uruguaios. Todo o processo do campeonato de 1950, como relata a 

autora, foi bastante desgastante para Mário Filho por ter sido um ferrenho defensor da 

construção do estádio nos jornais em que fazia parte. Após a derrota para o Uruguai na 

final, Mário Filho refletiu o que poderia ter acontecido para o Brasil perder aquela final. 

Essa análise, como destaca Antunes (2004), lhe rendeu uma série de três crônicas 

intituladas “O pecado original do futebol brasileiro”.   
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Em 1966, após falecer de um ataque cardíaco, aos 58 anos, o então Estádio 

Municipal passa a ser chamado de Estádio Jornalista Mário Filho. Para Antunes (2004), 

Filho foi um dos grandes expoentes da crônica de futebol da época. Cronista, ao lado de 

seu irmão Nelson Rodrigues, os dois reformaram a literatura acerca do assunto e, como 

consequência, a forma como o brasileiro se relaciona com o futebol. Mário Filho, 

portanto, tem um papel fundamental tanto para a propagação do esporte enquanto notícia 

para aqueles que não conhecem, tanto para a construção do estádio. Ambas as atitudes se 

mostraram determinantes, no campo simbólico, para a construção que temos hoje tanto 

do futebol quanto do Maracanã. 

 

 

2.4 – A ALMA DO MARACANÃ   
 

Nesta relação com o torcedor, um dos grandes responsáveis pelo estádio 

conquistar um espaço ímpar no imaginário do torcedor, além dos grandes jogadores e dos 

grandes jogos, foi o setor mais popular do estádio, conhecido como a geral. Localizado 

onde hoje concentram-se uma das cadeiras mais caras para assistir uma partida de futebol, 

a geral se construiu como um lugar de representação das camadas populares. Era o elo 

entre o pobre e o Maracanã. Nele, não havia cadeira para os torcedores sentarem, além de 

não ter marquise para proteger do excessivo sol ou da chuva. Para muitos, o lugar era 

insalubre e desconfortável. Mas, para estes torcedores, era a oportunidade de acompanhar 

o time do coração e seus grandes jogadores de perto, vivenciando o momento ali, de forma 

genuína.           

 Por ser o setor mais perto do gramado, os torcedores que ficavam na geral também 

eram conhecidos por “cornetar” o time em que torciam e o adversário. A mesma voz que 

gritava gol, era a voz que xingava e vaia por um erro do jogador. Tal relação deu a esses 

torcedores o nome de “geraldinos”. Neste ambiente, por sinal, havia espaço para qualquer 

tipo de torcedor: para aqueles que se tornaram popular entre os quatro grandes clubes do 

Rio de Janeiro por imitar figuras da cultura pop, para os supersticiosos, para os que iam 

apenas passear e não assistiam os jogos. Mais do que um simples setor, a geral do 

Maracanã foi, em termos práticos, uma ferramenta de integração popular e corroboração 

da relação do Maracanã com as camadas populares. Em certo aspecto, este torcedor se 

sentia parte do Maracanã, parte do espetáculo em que ele proporcionava ao estar dentro 

do estádio. Neste sentido, ali era compartilhado os mesmos “códigos culturais”, onde 
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culminou em uma forte representação do torcedor popular e o estádio do Maracanã. Em 

muitos aspectos, via-se na geral do “Templo do Futebol” a democracia racial explorada 

por Freyre. Um lugar economicamente acessível, onde não havia discriminação. Todos 

com apenas um propósito: torcer para o time do coração.  

No entanto, ao conquistar, em 2002, o direito de sediar os Jogos Pan-Americanos 

de 2007, muda-se o destina da geral e, consequentemente, do Maracanã. Três anos depois, 

em 2005, inicia-se uma reforma no estádio para a realização da Copa do Mundo e, com 

isso, é o fim do setor mais popular desde a década de 1950. Inicia-se uma nova fase da 

história do maior estádio do país. 
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CAPÍTULO 3 – SÉCULO XXI: UM ESTÁDIO PARA “TODOS” 
 

Este capítulo tem o objetivo abordar a (re) construção do Maracanã com a vinda de 

diversos eventos esportivos como os jogos Pan-Americanos, a Copa do Mundo e os Jogos 

Olímpicos e suas dinâmicas com o carioca tendo em vista o contexto político-social do 

Rio de Janeiro nos últimos quinze anos.  

 

3.1 – O MARACANÃ DO ESPETÁCULO E A VIRADA MERCADOLÓGICA 
 

“Desde a sua fundação, o Maracanã tem passado por inúmeras reformas. Reveste-

se a marquise, pinta-se o lado de fora, renovam-se os vestiários, enfeita-se a tribuna de 

honra, dá-se um trato no grama, quase sempre em situações emergenciais” (BUENO, 

2013, p.264). No entanto, a reforma mais radical do estádio inicia-se em 2005, tem uma 

pausa para a realização dos jogos Pan-Americanos em 2007, e termina de vez em somente 

em 2013, com um novo estádio, um ano antes do Brasil receber a Copa do Mundo da 

FIFA, e a dois anos antes de sediar os Jogos Olímpicos.   

Podemos classificar como uma virada mercadológica os anos de 2009, com o 

Maracanã em reformas, até 2013, com sua inauguração. Conforme veremos abaixo, cinco 

fatores foram fundamentais neste período: 1) a concessão da administração do Maracanã 

à iniciativa privada; 2) o movimento de profissionalização e rentabilização de receitas 

entre os clubes de futebol; 3) a construção de novas arenas esportivas para a Copa do 

Mundo; 4) o projeto de cidade feito para os Jogos Olímpicos no qual o Maracanã está 

inserido; 5) a consolidação da pauta “futebol e negócios” nos veículos de comunicação. 

Tais fatores, em conjunto, traçam o caminho que o Maracanã seguirá pelas próximas 

décadas.  

O primeiro fator é a administração do Maracanã pela iniciativa de privada. Antes 

da reforma, era o governo do estado, por meio da SUDERJ (Superintendência de 

Desportos do Estado do Rio de Janeiro), que geria o Complexo Maracanã11. Determinadas 

correntes políticas defendiam que o estádio deveria continuar sendo administrado pelo 

órgão. No entanto, o governo do estado abriu uma licitação para empresas privadas 

concorrem à gestão do complexo. O consórcio ganhador foi o grupo de empresas 

                                                
11 Onde abrange não somente o estádio, mas também o Maracanãzinho e o que eram o Parque Aquático 
Júlio Delamare e o Estádio de Atletismo Célio de Barros. 
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composto pela IMX, a Odebrecht e a AEG12. A proposta econômica do consórcio foi de 

181,5 milhões de reais que seriam pagas em 33 cotas anuais, segundo a matéria da revista 

Época Negócios, publicada em maio de 2013. Tal medida gerou protesto de diversos 

movimentos populares como o Comitê Popular da Copa e das Olimpíadas, Meu Rio e os 

índios da aldeia Maracanã. Estes grupos acreditavam que, naquele momento, privatizar o 

Maracanã significava privatizar um bem público. De acordo com a matéria publicada no 

site do Jornal do Brasil13, a então deputada Clarisse Garotinho, que era contra a 

privatização do Complexo Maracanã, disse: "O Maracanã é um bem público e precisa 

continuar sendo público. Vocês estão dando o estádio de presente depois do governo 

investir R$ 1 bilhão. Essa audiência não representa nada".  No entanto, mesmo com a 

pressão popular, o Complexo Maracanã foi cedido à iniciativa privada. Cinco anos 

depois, com os desdobramentos da investigação da Lava-Jato, agentes da Polícia Federal 

descobrem que a reforma do Complexo Maracanã, segundo matéria publicada em O 

GLOBO14 fazia parte de um esquema de lavagem de dinheiro entre políticos e executivos 

da Odebrecht com ação direta do governador do estado, Sérgio Cabral.  

Com esta mudança, o novo administrador, a Maracanã S/A, começou a buscar 

iniciativas para rentabilizar o estádio. No entanto, em um cenário esportivo ainda amador, 

houve uma grande dificuldade em por em prática o planejamento esperado, que previa a 

construção de um estacionamento privado e um shopping center com a demolição do 

parque aquático e a pista de atletismo, o que foi amplamente criticado. Por esta razão, 

com o fim dos Jogos Olímpicos, de acordo com a revista Veja15, a empresa administradora 

se negou a receber o estádio. Com a falta de pagamento de luz, água e manutenções 

básicas, o Maracanã se tornou um elefante branco. Em outras palavras, o Templo do 

Futebol não conseguiu dar lucro a iniciativa privada. Em matéria publicada pela UOL 

Esporte16, o ex-jogador de futebol Zico fez um apelo em suas redes sociais “O que estão 

fazendo com o Maracanã é um absurdo [...] me deparei com um cenário de descaso e 

abandono [...] Você tem diversos estádios [...], mas o Maracanã é diferente [...]”.  Ainda 

segundo a matéria, a Justiça determinou em 13 de janeiro de 2017, em caráter liminar, 

                                                
12https://epocanegocios.globo.com/Informacao/Resultados/noticia/2013/05/eike-batista-e-odebrecht-
vencem-licitacao-para-administrar-o-maracana.html 
13http://www.jb.com.br/rio/noticias/2012/11/09/protesto-bate-boca-e-confusao-na-audiencia-para-
privatizar-o-maracana/ 
14 https://oglobo.globo.com/brasil/delacoes-revelam-obras-que-nasceram-para-corrupcao-21212289 
15 https://veja.abril.com.br/brasil/incompetencia-futebol-clube-o-escandaloso-abandono-do-maracana/ 
16https://esporte.uol.com.br/futebol/ultimas-noticias/2017/02/11/zico-faz-desabafo-sobre-abandono-do-
maracana-e-pede-volta-do-povao.htm 
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que a administradora reassumisse o controle do estádio. A concessionária, por sua vez, 

conforme a matéria, se negou a reassumir o controle. Fato que só foi resolvido com a 

parceria entre os clubes do Rio de Janeiro – principalmente Flamengo e Fluminense –. Já 

o governo do estado ficou de abrir uma nova licitação para ver quem será a nova empresa 

que administrará o estádio. Segundo matéria publicada no jornal O GLOBO17, em outubro 

de 2017, o governador do estado, Fernando Pezão, prometera uma nova licitação para 

novembro daquele mesmo ano, fato que não se cumpriu. Cabe ressaltar que há uma 

grande pressão por parte do Flamengo para que o clube possa, por meio da licitação, 

concorrer ao pleito de administrador do estádio. Situação que gera bastante polêmica 

entre os outros clubes do Rio de Janeiro.  

Além deste fato, é importante pontuarmos que, até a reforma, o Maracanã era 

conhecido popularmente como um estádio feito para todos, na posição de um bem 

público. Não houve, entretanto, nenhuma política pública para que ele seja para todos, 

além das políticas de meia-entrada e gratuidades. E, por outro lado, não interessava ao 

estado maximizar as receitas do Maracanã, onde, os clubes do Rio de Janeiro, até então, 

não tinham gestões profissionais. Desta maneira, esta falsa sensação de um estádio para 

todos se deve, sobretudo, pelo fato de se construir, no campo simbólico, desde a sua 

fundação, em 1950, como um lugar popular, feito para todos os brasileiros, estabelecido 

com a “geral do Maracanã”. Toda esta construção simbólica começa a perder força no 

momento em que a iniciativa privada passa a gerir o estádio pois, em última instância, ela 

precisa maximizar e enxergar o Maracanã como um produto cujo valor de mercado é 

valioso e altamente rentável.  

 O segundo fator para a virada mercadológica é a onda profissional que muitos 

clubes brasileiros tomam. Uma das iniciativas práticas deste movimento, se consolida em 

2013, com o Movimento Por um Futebol Melhor. Iniciativa da AMBEV, em parceria com 

os clubes da série A e série B do campeonato brasileiro, com o objetivo de engajar 

torcedores a pagarem planos mensais de sócio torcedor, a partir de descontos em 

comércios, como farmácias e supermercados. Isto faz com que as entidades esportivas 

sejam impulsionadas a criar ou aperfeiçoar seus programas de sócio torcedor18. O 

Flamengo, por exemplo, lança em 2013 um novo programa chamado “Nação Rubro-

                                                
17https://oglobo.globo.com/esportes/pezao-promete-nova-licitacao-ate-novembro-maracana-ja-pode-ter-
novo-dono-em-2018-21984825 
18Atualmente, os programas são vistos pelos departamentos de marketing dos clubes como uma valiosa fonte 
de receita, calcado diretamente na paixão do torcedor, na sensação de pertencimento ao clube. 
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Negra”. Atualmente, o torcedor do Flamengo que tiver interesse em ser sócio, deve pagar 

mensalmente um valor de, no mínimo, R$29,90 por mês para ter acesso, além de 

descontos em produtos oficiais e parceiros, à compra antecipada de partidas do clube – 

esta hierarquizada pelos que pagam a maior mensalidade até aos que pagam o menor valor 

de mensalidade –. Isto faz com que, na prática, em jogos decisivos no Maracanã, 100% 

do estádio seja de sócios-torcedores. Fato que já ocorreu diversas vezes, como a final da 

Copa do Brasil, em 201319, no jogo Flamengo e Atlético PR, onde o ingresso mais barato 

custou 125 reais. Fenômeno que se mostra planejado por parte dos diretores do clube, 

como um modo de gerar mais receita, a partir do momento em que o torcedor se vê 

“obrigado” a ser sócio torcedor se quiser acompanhar o clube em jogos decisivos. É o que 

podemos ver na matéria de O GLOBO20, onde o diretor do Flamengo afirma que a Ilha do 

Urubu21 foi planejada para que só houvessem sócios torcedores em jogos importantes. 

Desta maneira, como consequência, analisamos que passa a existir um novo perfil 

de torcedor que frequenta o Maracanã, fato que já foi bastante discutido na mídia, como 

podemos ver em duas notícias: uma, publicada pelo jornal O DIA22, onde o próprio jogador 

do Flamengo, zagueiro Juan, diz que percebe que há um novo torcedor nas arquibancadas. 

E outra, do então CEO do clube, Fred Luz, em uma entrevista ao Globo Esporte23 onde 

ele diz que “popular são as gratuidades”, se referindo sobre a política de preços dos 

ingressos para os jogos do clube. Esta frase, em suma, caracteriza esta virada 

mercadológica, onde, em última instância, não interessa quem pode ou não pode comprar 

o ingresso.  Portanto, concluímos que o programa de sócio torcedor para o Flamengo é 

uma ferramenta de maximização de receitas para o clube dentro de uma estratégia do 

departamento de marketing, sob um contexto de uma lógica de mercado. Fato que se 

estende para grande parte dos clubes brasileiros. Onde há influência direta na forma como 

este “novo” Maracanã é visto aos olhos do torcedor que frequentou o estádio antes da sua 

reforma e que não terá poder aquisitivo para ser sócio torcedor e frequentar o estádio 

                                                
19 No mesmo ano em que o Flamengo reformula e lança seu novo programa. 
20https://oglobo.globo.com/esportes/diretordo-flamengo-preveilha-so-para-socios-torcedores-eafirma-
popular-sao-as-gratuidades-21566255 
21 A Ilha do Urubu é o estádio Luso-Brasileiro, localizado na Ilha do Governador. Com os problemas de 
gestão do Maracanã, o Flamengo buscou uma nova alternativa dentro do Rio de Janeiro para seus jogos e 
reformou a Ilha com as cores vermelho e preto. 
22https://odia.ig.com.br/_conteudo/esporte/flamengo/2017-09-03/juan-admite-mudanca-no-perfil-da-
torcida-do-flamengo-estadios-sao-elitizados.html 
23https://oglobo.globo.com/esportes/diretordo-flamengo-preveilha-so-para-socios-torcedores-eafirma-
popular-sao-as-gratuidades-
21566255?utm_source=Twitter&utm_medium=Social&utm_campaign=compartilhar 
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neste novo momento.          

 O terceiro fator é a construção de novas arenas esportivas para a Copa do Mundo 

da FIFA, realizada no Brasil, em 2014. Aqui, é importante salientar que não cabe mais o 

uso do termo “estádio de futebol” – mesmo que este esteja, inevitavelmente, no linguajar 

popular –. Não cabe porque, neste momento, dentro de uma lógica de mercado, um 

estádio é construído, no seu projeto arquitetônico, para receber, tão e somente, partidas 

de futebol. Já as “arenas multiuso” são adaptadas para receber, além das partidas de 

futebol, shows nacionais e internacionais e eventos de uma maneira geral, como festas 

privadas e casamentos, maximizando assim, o então “velho” estádio, como plataforma de 

entretenimento com propriedades comerciais a serem exploradas. A Arena Palmeiras, por 

exemplo, é oficialmente chamada de Allianz Parque, ou seja, a empresa privada Allianz 

Seguros compra os diretos de nome – naming rights – pois, dentre outros motivos, 

entende que esta estratégia fará uma série de entregas comerciais a fim de potencializar 

suas receitas. Neste raciocínio, é imprescindível maximizar os espaços comerciais das 

arenas esportivas, seja nas áreas para patrocinadores, camarotes ou setores para 

torcedores comuns.   

O quarto fator é o desenvolvimento de um projeto de cidade no Rio de Janeiro 

para receber os grandes eventos esportivos. Projeto este que se inicia com o Rio de Janeiro 

se tornando sede dos Jogos Pan-Americanos em 2002 e se intensifica a partir da liderança 

de Eduardo Paes, como prefeito da cidade (2009-2017) e de Sergio Cabral, como 

governador do estado (2007-2014).  Neste cenário, além da reforma do Maracanã, o 

governo inaugura as Unidades de Polícia Pacificadora (UPP), faz a revitalização do porto 

do Rio, chamado de Porto Maravilha, cria o Veículo Leve sobre Trilhos (VLT), no Centro 

do Rio de Janeiro e estende a linha 4 do metrô24 para a Barra da Tijuca, na Zona Oeste, 

onde foi construído o Parque Olímpico. Ou seja, diante deste contexto, é possível perceber 

que o Maracanã não é uma exceção e, sim, uma regra dentro de um projeto de cidade do 

Rio de Janeiro para receber os maiores eventos esportivos do mundo.  

Por último, é a consolidação na mídia de dois termos que, no Brasil, só começam 

a andar juntos no início do século XXI: futebol e negócios. Diversos veículos tradicionais 

dentro e fora do meio esportivo começam a ter colunas de jornalistas ou de pessoas 

relevantes da área, dedicadas exclusivamente para dissertar sobre o tema. É o caso da 

                                                
24 Passando também pelo bairro de São Conrado, região nobre da cidade onde também se localiza a maior 
favela da América Latina, a Rocinha. 
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Exame, com a coluna “Esporte Executivo” e da revista Época Negócios com a coluna do 

jornalista Rodrigo Capelo “Época Esporte Clube”. Além da criação de plataformas de 

mídia como a Máquina do Esporte, feitas exclusivamente para noticiar fatos do mundo 

dos negócios esportivos. Este fenômeno faz com que os torcedores comuns, que até então 

não tinham conhecimento sobre os acontecimentos das áreas de marketing, finanças e 

gestão, comecem a ter interesse e a ler essas notícias pois, com estes veículos, há um 

entendimento geral de que, “é preciso que o clube pelo qual eu torço esteja bem 

financeiramente e com boas estratégias de marketing para que ele ganhe dinheiro e 

contrate craques dentro das quatro linhas”. Esta relação é um fenômeno recente, como 

podemos observar, consequência desta virada mercadológica que se deu no início do 

século XXI. Ademais, até então, não fazia parte da rotina do torcedor popular o interesse 

por essas notícias25 dos “bastidores do futebol”. No entanto, com a mídia, este torcedor 

começa a se interessar e entender que, estes bastidores são decisivos, grosso modo, para 

o resultado dentro de campo. A partir de então, o que vemos são veículos de comunicação 

noticiarem, por exemplo, a saída do CEO do Flamengo26, assim como noticiam a saída do 

técnico do clube. Não que ambos os papeis estejam em um mesmo patamar no imaginário 

popular do torcedor, mas o fato de noticiar a saída de um executivo que tinha a 

responsabilidade de traçar decisões estratégicas dentro de uma entidade esportiva se 

mostra um novo trato dos veículos de comunicação em relação ao assunto.  

Portanto, como vimos, todos estes fatores influenciaram a relação do torcedor com 

o futebol. Ao entrar no Maracanã, este, é tratado agora não somente como um torcedor, 

mas como um cliente que paga mensalmente um valor ao clube como sócio torcedor, 

exigindo, portanto, um serviço à altura. E o Maracanã, neste novo paradigma, não é visto 

como um estádio acessível do ponto de vista econômico. Ainda que, ao longo de décadas, 

a construção no campo simbólico do torcedor em relação ao estádio tenha sido de tal 

maneira que, a “aura” ao estádio, o tratamento religioso que muitos torcedores tinham 

com o “antigo” do Maracanã, faz com que ainda ocupe um lugar singular para este 

torcedor. Aqui, representação está relacionada diretamente à memória, ao “futebol 

                                                
25 É interessante observar a maneira com que esses acontecimentos até então corriqueiros dos bastidores do 
futebol, como a troca de um diretor de marketing, passam a virar notícias dentro dos veículos de 
comunicação. Legitimando uma nova importância para estes atores do mercado que, até então, não havia. 
Fenômeno que, por sua vez, faz com que clubes como o Flamengo passem a ser desejados por profissionais 
de outros mercados. Pois, além de haver uma “sedução” do mercado esportivo por trabalhar com craques, 
com arenas esportivas, enfim, com o esporte, há também o reconhecimento do trabalho pela mídia. 
26https://globoesporte.globo.com/futebol/times/flamengo/noticia/fred-luz-deixa-cargo-de-ceo-do-
flamengo-e-diretor-de-marketing-assume.ghtml 
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tradicional”, ao “vivido” e, não mais, em termos práticos, na confluência de experiências. 

 Neste sentido, há uma negação do “novo” Maracanã no campo simbólico, devido 

a “retirada brutal” de tudo que cercava o “antigo” Maracanã. Não obstante, aqui 

conseguimos analisar um dos principais desafios deste “novo” Maracanã: balancear as 

“glórias do passado” com as “glórias do presente”. Finalmente, podemos perceber uma 

contradição implícita: a hegemonia da lógica de mercado dependente essencialmente do 

“futebol do passado”, do “no meu tempo o Maracanã...” para sobreviver nos dias atuais, 

senão, será apenas “mais um estádio ou arena esportiva” do mundo do futebol.  
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CONSIDERAÇÕES FINAIS 

 
O Maracanã tem uma importância histórica, não somente para o futebol mundial, 

mas também para a história do Brasil. Por meio dele, se construiu ao longo de anos, com 

expressões culturais e simbólicas, a identidade e integração nacional. Ao se mostrar e 

representar como um ponto de contato e aglutinação de diversas classes sociais. Assim se 

moldou a história do estádio: como um lugar feito para pessoas de todas as cores e 

posições da sociedade.  

Neste sentido, o futebol é ressignificado a partir do “ jeito brasileiro de jogar bola”, 

onde a importação de diversas características da cultura brasileira é inserida dentro do 

campo. Desta forma, a popularização do “esporte bretão” permite que o Maracanã se 

torne, mais que uma representação, no imaginário popular do povo brasileiro – justamente 

por convergir significados construídos em um só lugar –. Ele se torna o Templo do 

Futebol, remetendo-se, aqui, a um lugar sagrado para prática esportiva, um palco 

imaculado onde grandes jogadores, igualmente idolatrados por torcedores, pisaram. A 

elevação do Maracanã a este patamar faz com que os resultados práticos dentro de campo, 

não afetem esta aura.          

 O jornalista Mário Filho contribuiu de forma ímpar para que o estádio chegasse a 

este patamar. No início de sua história, o jornalista lutou para que o futebol ganhasse 

popularidade por meio do jornalismo, ao noticiar, escrever crônicas e defender que o 

Brasil recebesse a Copa do Mundo somente com a construção de um estádio a altura do 

campeonato e não São Januário, alternativa defendida por Carlos Lacerda. Com isso, ao 

ser construído para ser o Maior do Mundo, ou seja, centro dos principais jogos no país, 

as narrativas, com o auxilio da imprensa – em outras palavras, de Mário Filho – 

engendradas dentro de campo se perpetuaram nas memórias do torcedor com o estilo 

brasileiro de jogador futebol e os títulos. Tanto da seleção brasileira quanto dos clubes.  

 Contudo, há no mercado esportivo, nos últimos anos, uma virada mercadológica 

que muda toda cadeia produtiva. Inclusive, a relação do torcedor com o Maracanã, que, 

no campo simbólico, finca uma nova fase. Aquele que até então formava no imaginário 

do torcedor como um bem público, se torna um produto e, como tal, precisa dar, acima 

de tudo, lucro. Missão esta que, como vemos com as notícias da imprensa esportiva, se 

torna difícil dado o processo pelo qual os clubes brasileiros estão passando com as 

confluências entre práticas ditas como modernas e tradicionais. 
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 Nesta monografia, para o fácil entendimento dos conceitos abordados, dividimos 

a todo momento o que seria o “antigo” do “novo” Maracanã e os fenômenos sociais que 

se davam a partir deste recorte histórico. Entretanto, na vida material onde as relações se 

dão, não há esta divisão didática. Ambos os cenários se convergem e divergem a todo 

momento no imaginário do torcedor com comportamentos, narrativas e micronarrativas 

que se colocam a todo momento por meio dos jogos, dos ídolos e da imprensa. Como 

disse Tostão, ex-jogador da seleção brasileira, “não existe no futebol ou em qualquer 

atividade uma rígida divisão entre o antigo e o novo. Os tempos se misturam. A memória 

é o elo entre o passado e o presente”. Memória que se mostra como um conceito 

fundamental para entendermos de que maneira as narrativas nostálgicas dos torcedores 

permeiam, nos dias atuais, as arquibancadas deste Maracanã.     

 O desafio, portanto, é para que este novo Maracanã não perca tudo que o antigo 

Maracanã construiu no campo simbólico, se levarmos em conta que há uma negação deste 

novo estádio no momento em que os torcedores se veem impossibilidades de frequentá-

lo por questões econômicas. Há, desta forma, mais perguntas do que respostas. Onde os 

processos ainda se dão a todo instante.  Uma grande provação para uma nova pesquisa.   
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