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 O futebol é uma das manifestações culturais mais expressivas da sociedade 

brasileira. Por meio deste esporte, experimentamos um sentido singular de totalidade, 

revestindo-se de uma universalidade capaz de mobilizar e gerar paixões em milhões de 

pessoas. Por isso, o fenômeno futebolístico se torna uma porta de entrada privilegiada 

para buscamos uma maior compreensão de quem somos e o que queremos ser.  

 Nos propomos aqui a apresentar e refletir a respeito de algumas crenças que se 

originaram no universo futebolístico brasileiro e que são continuamente repetidas por 

torcedores e pela imprensa sem questionamento, levando-as a fazerem parte do 

pensamento cultural do país. Crenças estas que, parafraseando Lévi-Strauss em O Cru e 

o Cozido “são boas para pensar”. No caso, para se pensar a sociedade brasileira. 

A primeira destas crenças diz que o Brasil é “o país do futebol”. A segunda 

afirma que o drible teria sido uma invenção dos brasileiros e a terceira crê que houve 

um tempo em que o jogador jogava por “amor à camisa”. Vamos então “pensar” sobre 

cada uma delas. 

 

1. O país do futebol. O país do futebol? 

           Desde que chegou ao país, o futebol passou por um processo de incorporação 

cultural até se constituir no que chamamos de “paixão nacional”, como se afirmássemos 

que o nosso futebol é o melhor do mundo e o Brasil é o lugar onde mais se ama e se 

entende do assunto. Isso está sintetizado no epíteto “Brasil, país do futebol” que, em 

períodos de Copas do Mundo, ganha uma dimensão mais intensa. Porém, mesmo aqui as 

narrativas jornalísticas em torno da seleção já não tratam de forma homogênea o futebol 

como metonímia da nação. A derrota na final para o Uruguai em 1950 e a conquista do 

tricampeonato em 1970 foram sentidas como derrota e vitória de projetos de nação 

brasileira
1
. Já as vitórias em 1994 e 2002 e a derrota na final para a França em 1998 não 

transcenderam o terreno esportivo e foram comemoradas e sofridas como vitórias e 

derrotas esportivas. Claro que a Copa do Mundo possui uma estrutura narrativa que 

                                                             
1
 Ver por exemplo DaMatta (1982) e Vogel (1982). 
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estimula os nacionalismos. O encanto desta competição encontra-se justamente no fato 

de acreditarmos que as nações estão representadas por 11 jogadores. O futebol não é a 

nação, mas a crença de que ele o é move as paixões durante um Mundial. Mas ao 

compararmos a situação atual com a carga emocional de 1950 e 1970 especulamos sobre a 

possibilidade de estarmos assistindo a um declínio do interesse pelo futebol como 

emblema da nação.   

 Mas afinal, por que dissemos que o Brasil é o país do futebol? 

 O “país do futebol” foi uma “construção” social realizada por jornalistas e 

intelectuais em um momento de consolidação do “estado-nação”, acompanhada por 

formulações acadêmicas sobre a sociedade. Foi, de fato, a partir dos anos 1930 que se 

apresentaram novas formas de conceituar o país. Se antes, pelas lentes de um acadêmico 

como Oliveira Vianna, por exemplo, a miscigenação racial era vista como uma 

explicação para o “atraso” do país, a partir da obra clássica de Gilberto Freyre, Casa 

Grande e Senzala, a mistura passa a ser entendida como um valor positivo e força maior 

da população brasileira. Dentro do projeto nacionalista e integracionista do Estado 

Novo, esta forma de entender a cultura se consolida no país. Neste sentido, Mário Filho, 

um dos fundadores do jornalismo esportivo no Brasil, foi fundamental para a utilização 

do futebol como um meio de se “construir” uma ideia de nação brasileira. Filho era 

amigo de Gilberto Freyre, que prefaciou sua obra mais conhecida, O Negro no Futebol 

Brasileiro, onde a junção do futebol com a nação se torna mais evidente. Freyre, por sua 

vez, escreve em sua coluna no Diário de Pernambuco do dia 18 de junho de 1938, 

“Foot-ball mulato”, um artigo que se tornou fundamental para a simbologia do futebol. 

Neste artigo, Freyre louva a miscigenação racial e afirma que ela funda certo estilo de 

jogo que seria típico do Brasil – uma “dança dionisíaca”, o que tempos depois se 

convencionou chamar de “futebol-arte”. Freyre e Filho foram agentes fundamentais do 

sucesso da “construção” do “país do futebol”.   

 Neste sentido, o “pais do futebol” não é uma realidade natural, mas sim uma 

construção realizada por agentes – da imprensa, do meio acadêmico e da política – em um 

determinado momento histórico. Dissemos que somos o “país do futebol” como uma 

forma de nos sentirmos distintos, únicos, singulares. O futebol – com suas conquistas e o 

suposto “estilo dionisíaco”
2
 – seria um representante exemplar do Brasil para o mundo. 

                                                             
2
 Para uma discussão a respeito do estilo de jogo do futebol brasileiro, ver Soares e Lovisolo (2003). 
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 No entanto, ao contrário de décadas atrás, hoje seria lícito perguntar se o Brasil está 

deixando de ser o “país do futebol”. Suspeitamos que a tendência da globalização da 

cultura em curso, que teve nos esportes um veículo de encontro, de apropriações entre os 

diferentes estados-nações, estaria transformando a identidade nacional sintetizada como 

narrativa homogênea na “pátria de chuteiras”. 

  O jogador que veste a camisa nacional também representa clubes da Europa, além 

de empresas multinacionais. As marcas empresariais estão amalgamadas com o fenômeno 

esportivo. Kaká, por exemplo, pode ser ídolo de brasileiros, mas também de italianos e 

espanhóis. As camisas e produtos associados a ele são vendidos em todas as partes do 

mundo. A televisão transmite em tempo real um jogo do Real Madrid para todos os 

continentes. Esse processo de desterritorialização do ídolo e do futebol cria um novo 

processo de identidade cultural. Na medida em que se coloca a ênfase do futebol como 

um produto a ser consumido em um mercado de entretenimento cada vez mais 

diversificado, sem um projeto que o articule a tais instâncias mais inclusivas, o que se 

consegue é esgarçar cada vez mais o vínculo estabelecido antes, com Freyre e Filho.  

 Então questionamos: se o futebol esteve longamente associado à identidade 

brasileira, o que acontece quando a pós-modernidade enfatiza a pulverização das 

identidades? Se este esporte foi um mecanismo integrador, o que acontece quando, em 

tese, não há mais o que integrar?  Como o futebol poderá ser representado na sociedade 

se o importante não for mais juntar (negros com brancos, interior com capital, moderno 

com arcaico), mas separar (grupos étnicos, grupos religiosos, cidades com seus 

regionalismos particulares, bairros dentro de cidades, condomínios dentro de bairros, 

shoppings dentro de condomínios)? Sucumbirá o futebol na pós-modernidade, deixando 

patente que pertenceu, de fato, à modernidade, e em certa medida, ajudou a construir 

essa modernidade no Brasil?  Ou sobreviverá, anunciando que essa pós-modernidade 

jamais poderá ser completa, pois necessitamos viver sob o signo da nacionalidade, 

como se “todo o Brasil desse a mão em um só coração”?  

Estas questões – elaboradas com o intuito de “provocar” a reflexão social sobre 

o futebol no Brasil - são “boas para pensar” e podem nos ajudar a entender o processo e 

o significado da construção do “país do futebol”, bem como o esmaecimento do epíteto 

em momentos históricos distintos. 

 Em suma, o que nos propomos a pensar e refletir é sobre como o futebol foi um 

elemento primordial na história recente do país, em sua transição de uma sociedade rural 
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para uma moderna sociedade urbana e como seu papel já não é o mesmo daqueles tempos 

e assistimos atualmente a um declínio do interesse pela seleção. Certamente, o torcedor de 

Copa do Mundo ainda conserva seu “nacionalismo quadrienal”, atrelado à seleção, mas a 

“pátria de chuteiras” perdeu muito da sua carga simbólica. Este é o ponto que merece ser 

investigado. E, por isso, resta observar como os brasileiros irão se articular em torno deste 

simbolismo diante de dois eventos emblemáticos como a Copa do Mundo de 2014, 

organizada no país, e as Olimpíadas de 2016 no Rio de Janeiro. Seremos testemunhas de 

um resgate simbólico de um nacionalismo exacerbado ou a espetacularização dos eventos 

nos moldes do capitalismo do século XXI diluirá a identificação nacional?
3
   Outra questão 

“boa para pensar”. 

    

2. O drible seria uma invenção brasileira. O drible seria uma invenção 
brasileira?  
Frequentemente lemos na imprensa e em crôncias de articulistas esportivos  que 

o futebol brasileiro teria um estilo único, singular, inigualável, denominado “futebol-

arte”. E que este estilo estaria correlacionado a outras manifestações culturais do país 

como samba, capoeira e até “malandragem”
4
. Suspeitamos que a “construção” deste 

suposto “estilo” de jogar futebol que seria típico dos brasileiros começou a ser 

elaborado e consolidado a partir do artigo “Foot-ball Mulato” de Gilberto Freyre, em 

1938, mencionado acima. O fato é que a crença neste estilo se relaciona com a de que o 

drible teria sido uma invenção de nossos atletas negros e mestiços.  

Mário Filho, em O Negro no Futebol Brasileiro, relata que logo no início do 

profissionalismo, em 1933, os árbitros teriam sido mais rigorosos com os negros e 

mestiços, marcando infrações sempre que estes tocavam em um atleta branco e não as 

marcando quando brancos cometiam faltas em negros. Apesar de este ser um relato 

plausível, não há evidências de que o drible tenha surgido a partir daí. Observemos que 

a palavra é inglesa e é utilizada em todos os esportes de equipe em que um atleta precisa 

ultrapassar o outro com uma bola. Mas a crença de que somos os inventores do drible 

nos torna únicos e singulares aos nossos olhos e aos olhos dos estrangeiros, já que o 

                                                             
3 Para um aprofundamento maior destas questões ver Gordon e Helal (2002) e Helal, Cabo e Silva (2009). 
4
 Observemos, no entanto, que geralmente a expressão “futebol-arte” só aparece em períodos de Copas do 

Mundo, em jogos da seleção brasileira. Raramente o jornalismo esportivo se utiliza dela para explicar o 

êxito de equipes em competições locais. Aqui, termos como “determinação” e “regularidade” são os mais 

utilizados. 
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futebol brasileiro é denominado na Argentina, por exemplo, um de nossos rivais mais 

tradicionais, como “jogo bonito”
5
.  

Além disso, a atribuição desta “invenção” aos jogadores negros possui uma 

conotação aparentemente transgressora, revolucionária, ao mesmo tempo em que 

redimiria o país dos danos causados pela escravidão e pelo racismo. No entanto, não se 

percebe que geralmente se atribui aos negros contribuições significativas para a cultura 

somente em termos estéticos, como futebol e música, por exemplo. O perigo que se 

corre com esta argumentação seria o de cair justamente em racismo, já que não se 

enfatizaria a contribuição de negros para a razão instrumental, para a ciência e o saber. 

 O que de fato podemos comprovar é que houve um período em que o país 

produziu seleções nacionais com jogadores considerados extraordinários e que eram, em 

sua maioria, negros e mestiços. Isto justamente no período de consolidação dos 

nacionalismos – de 1938 a 1962
6
. Jogadores como Leônidas da Silva, Zizinho, Didi, 

Garrincha e Pelé, só para citar alguns. A partir deste dado, o que temos são inferências 

sem comprovações.  Porém, este dado – grandes jogadores negros e mestiços – somado 

ao clima da época – consolidação e fortalecimento do estado-nação e do 

integracionismo no país – foram determinantes para o êxito da crença. 

A crença de que somos os inventores do drible está intrinsecamente relacionada 

a outra – também recorrência importante do que denominamos “matriz romântica” nas 

narrativas sobre o futebol brasileiro  - que é a ênfase posta na origem popular e pobre, 

de baixo para cima, de nossos ídolos futebolísticos. Este fato é verdadeiro e não estamos 

em desacordo com o registro. Porém, a dimensão dado à pobreza inicial é, muitas vezes, 

usada como um fator importante para a “criação” de grandes craques do futebol 

brasileiro. Temos aí uma profusão de discursos neste sentido. Discursos que falam de 

menino pobre de Bento Ribeiro ou de Vila da Penha, por exemplo, e que depositam 

neste passado de carência a razão para as habilidades extraordinárias dos craques. A 

narrativa induz ao raciocínio de que o fato destes jogadores terem praticado futebol em 

terrenos baldios, com pedras ou árvores no “campo”, ou em esquinas de rua, com 

paralelepípedos e calçadas como obstáculos, e ainda terem jogado descalços e, muitas 

vezes, com bolas de meia, os habilitou ao drible desconcertante, à agilidade com as 

pernas, ao famoso “jogo de cintura” etc. De modo sucinto, podemos denominar como 

                                                             
5
 Para uma análise sobre a narrativa sobre a seleção brasileira na imprensa argentina, ver Helal (2007). 

6 Após 1938, a próxima Copa foi a de 1950. Por conta da segunda Guerra Mundial, não houve as Copas 

de 1942 e 1946.  
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“saudosismo da várzea” aos significados dessa interpretação. Não se percebe que muitos 

outros jogaram e continuam jogando nestas condições e, nem por isso, “vingam” como 

jogadores profissionais e estão muito longe de serem excepcionais.  

O perigo destas narrativas é que se esticarmos a argumentação um pouquinho 

mais, terminamos fazendo uma apologia da pobreza. Ora, se os grandes craques surgem 

da pobreza. O que fazer quando e, se, o Brasil erradicar a pobreza? Não mais teríamos 

grandes jogadores? Perderíamos o tão comentado “jogo bonito”? Dificilmente alguém 

defenderia a pobreza em favor do bom futebol, não é mesmo? 

Ainda como um desdobramento desta crença, observemos como, por exemplo, 

está enraizado no senso comum o discurso de que o bom futebol prescindiria de 

treinamento, por que o “craque nasceria pronto”. As narrativas das trajetórias de vida 

dos ídolos futebolísticos enfatizam sobremaneira a genialidade e o improviso como 

únicas características para se alcançar o sucesso. Chegou-se a difundir, certa vez, por 

conta de uma frase atribuída ao ex-jogador e atual comentarista de futebol Gerson – nos 

idos de 1970 – a ideia de que no futebol quem corre é a bola. A preparação física seria 

secundária. O talento e a genialidade seriam suficientes. A seleção brasileira que 

conquistou o tricampeonato em 1970 é até hoje idealizada como uma equipe que não 

precisava treinar e tampouco necessitava de recomendações táticas, quando sabemos 

que, na verdade, a comissão técnica se utilizou de métodos de condicionamento e 

preparação física dos mais modernos da época
7
. O que não desmerece em nada o talento 

daqueles jogadores. Mas é como se o elogio à preparação física ofuscasse a 

“genialidade” da equipe. 

Observemos que esta crença extrapola os limites do universo futebolístico, onde 

o termo “esforçado” chega a ser sinônimo de mau jogador. Seria o que poderíamos 

chamar de tendência “macunaímica” nas “essencializações” que fazemos dos que 

atingem o sucesso. Desta forma, frisamos sempre, por exemplo, que o aluno que passou 

em primeiro lugar no vestibular levou “uma vida normal, namorando, indo à praia ou ao 

cinema” em vez de dizer que ele estudou uma média de 6 horas por dia. Por que falar 

em “esforço” seria um demérito neste país? 

No entanto, ressaltemos que o jornalismo esportivo brasileiro que, 

tradicionalmente cultivou a “malandragem” como ingrediente genuíno para o êxito de 

                                                             
7 Ver Santoro e Soares (2009) para uma análise sobre as narrativas da imprensa sobre a seleção brasileira 

em 1970 e em 1998 e 2002. 
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nossos craques, começa, aos poucos, a se utilizar do discurso que louva o trabalho e o 

planejamento tático. Romário, símbolo maior do “jogador-malandro”, declarou, assim 

que parou de jogar, que os jornalistas sempre confundiam o fato de ele “não gostar de 

treinar” com o “mito de ele não treinar”.  Será que a “confusão” não era intencional?
8 

 

3. Houve um tempo em que se jogava por “amor á camisa”. Houve um tempo 

em que se jogava por “amor á camisa”? 

No dia 31 de dezembro de 2010, o empresário Leo Rabello, dono carteira 

número 1 de agente no Brasil, declarou em entrevista a globo.com o seguinte: “o futebol 

que o público vê é uma grande mentira. O jogador de futebol vê dinheiro. Esse carinho, 

esse amor não existe, é folclórico. Quem balança a camisa quando faz gol, beija escudo, 

é hipócrita.” A entrevista foi destaque e repercutiu em conversas de torcedores que 

lamentavam que o “futebol tivesse chegado a este ponto”, como se houvesse tido um 

tempo onde se jogava por “amor à camisa”. 

De fato, nos acostumamos a escutar que o futebol do passado é que era bom, 

entre outras razões porque supunha-se que o atleta jogava por "amor à camisa". Em um 

universo profissional, é bastante plausível que os atletas pratiquem esporte em busca de 

um melhor contrato. Esta busca tem regulado os interesses dos jogadores desde o 

advento do profissionalismo em 1933, ainda que a torcida, sempre amadora, queira 

acreditar na existência absoluta de um tempo em que se jogava por "amor à camisa".  

A questão que se impõe é a seguinte: amor e paixão podem conviver com 

profissionalismo? Podem. O mundo "frio" dos negócios não exclui sentimentos 

passionais. Ser profissional no futebol não exclui o amor do atleta por um clube. Dentre 

exemplos da atualidade, o de Rogério Ceni no São Paulo talvez seja o mais 

emblemático. Não duvidamos que, em busca de um melhor contrato, Ceni pudesse um 

dia ter jogado em outro clube. Isto não destruiria o amor que sente pelo São Paulo, 

apesar de, possivelmente, macular sua relação com a torcida. 

Ronaldo “fenômeno” declarou diversas vezes, ao longo de sua carreira que seu 

sonho era vestir profissionalmente a camisa do Flamengo. Em 2008, diante da lesão do 

atacante, o clube abriu as portas para sua recuperação. No período, Ronaldo treinou com 

os atletas, vestiu a camisa do clube e ratificou seu sonho em muitas entrevistas. 

                                                             
8 Para uma análise mais detalhada do tema ver Lovisolo e Helal (2009) e  Helal, Marques e Cabo (2009). 

Para uma análise dos antagonismos das biografias de Romário e de Zico, ver Helal (2003).  
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Principalmente no programa "Bem, amigos", do SporTV, e em entrevista a Ana Maria 

Braga, as declarações foram explícitas.  

Toda a imprensa dava como certa a ida de Ronaldo para o clube, assim que ele 

estivesse recuperado de sua lesão. O final da história é mais do que conhecido. Ronaldo 

assina com o Corinthians e ao ser indagado da razão pela qual não teria ido para o 

Flamengo, o atleta responde que passou quatro meses no clube e não recebeu nenhuma 

proposta. Parecia magoado, se fez de vítima e se utilizou de um código amador, 

sentimental. Ao mesmo tempo deu a entender que a proposta era irrecusável, utilizando-

se de um código profissional. Tanto em sua atitude como em sua explicação, Ronaldo 

oscilou entre o profissional, em busca do melhor contrato, e o amador, que se queixou 

de não ter recebido proposta do "clube de seu coração". Terminou não sendo uma coisa 

nem outra e ratificou a hipótese de Roberto DaMatta de que a raiz do dilema brasileiro 

estaria centrada nesta oscilação de códigos pessoais (amadores) e impessoais 

(profissionais)
9
. 

Outro caso bastante conhecido foi a transferência do ex-jogador Bebeto do 

Flamengo para o Vasco em 1989. Bebeto também se utilizou de códigos amadores para 

explicar sua transferência, como se a explicação profissional (a busca por um melhor 

contrato) não pudesse jamais ser aceita pelas torcidas
10

.  

No início da década de 1980, Roberto Dinamite, maior ídolo do Vasco, quase 

veio parar no Flamengo. Isto teria feito dele um ex-vascaíno? Que declarações ele daria 

caso a transação com o rival se concretizasse? 

O curioso é observar que o “amor à camisa” faz parte da mitologia do futebol 

desde o advento do profissionalismo em 1933. O primeiro capítulo de "O negro no 

futebol brasileiro", livro clássico de Mário Filho, cuja primeira edição data de 1947, 

intitula-se "Raízes do saudosismo" e ali observamos que o mito do "amor à camisa" 

existe há mais de seis décadas. Mário Filho inicia o livro da seguinte maneira: “Há 

quem ache que o futebol do passado é que era bom”. Isto em 1947.  

Claro que hoje o futebol movimenta muito mais dinheiro, mas será que existiu 

mesmo um tempo em que se jogava simplesmente por “amor à camisa”? Observemos 

que até Pelé declarou recentemente que jogou no Santos em 1974 sem receber nenhum 

centavo. Será verdade? A declaração de Pelé era uma crítica a Ronaldinho Gaúcho, 

                                                             
9
 Ver DaMatta (1979) 

10 Para uma análise deste episódio e sua relação com a cultura brasileira, ver Helal e Coelho (1996 e 

1995) 
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ainda indefinido em relação ao clube brasileiro que iria jogar. Ainda que comprovemos 

a veracidade do dito por Pelé, talvez tenha sido uma exceção em meio a tantos outros 

casos onde o que se observa é o atleta em busca de um melhor contrato. 

A entrevista do empresário Rabello desnudou o futebol atual ou o futebol que 

existe desde o advento do profissionalismo em 1933? Será que daqui a 20, 30 anos, não 

vamos dizer que futebol bom era o da época atual? A única certeza nestes tempos todos 

é a de que o torcedor foi, é e será sempre um apaixonado, que lutará contra todas as 

evidências que demonstrem que seus ídolos jogam por dinheiro, ainda que possam amar 

o clube pelo qual estão jogando.  

 

4. Considerações Finais (ou provisórias) 

Os questionamentos apresentados neste artigo, além de serem “bons para 

pensar”, servem como ponto de partida para uma reflexão sobre as manifestações 

culturais oriundas do universo futebolístico no país. Sabemos que faz parte do universo 

esportivo, em qualquer país, a mitificação dos feitos de certos atletas, a idealização de 

um passado melhor, mais “puro”, as histórias e casos fantásticos de atletas e equipes. O 

jornalismo esportivo se alimenta destas questões e da construção de polêmicas. Assim 

temos, por exemplo, discussões sobre quem foi o melhor da história, o melhor time, a 

melhor jogada etc. No entanto, o que procuramos fazer aqui foi demonstrar a falácia de 

certas crenças e entender seus significados. Por que gostamos de pensar desta forma 

ainda que não tenhamos evidências que sustentem a argumentação? Que o universo do 

futebol mudou e segue mudando muito através das décadas todos nós sabemos. O que 

não muda em meio a tantas modificações é onde pode residir a “essência” do 

fenômeno
11

.  E as crenças parecem se mover muito lentamente. Seguiremos afirmando 

que somos o “país do futebol” com o mesmo significado de décadas atrás? 

Continuaremos a acreditar em um suposto estilo inconfundível do futebol brasileiro, que 

se basearia na “arte” de nossos jogadores? Se Neymar, por exemplo, é o jogador da 

atualidade que mais joga à brasileira e sendo ele o único a jogar desta forma, não seria 

ele uma exceção, ao invés de ser a regra? Quantos jogadores como Neymar temos no 

futebol brasileiro? Se a seleção brasileira de 1970 foi a única a jogar, nos últimos 40 

                                                             
11

 O antropólogo Howard Becker (1977:17) afirmou o seguinte em uma ocasião: “era óbvio que a 

sociedade estava sempre mudando. Se havia algo a ser explicado, era a estabilidade. Se alguma coisa 

continuasse igual por qualquer período de tempo, isso era incomum”. 



10 

 

anos, o que seria a “essência” de nosso futebol, não seria ela uma exceção? E as cifras 

que movimentam o star system do universo dos grandes craques do futebol mundial? 

Jogadores que buscam um melhor contrato não podem amar determinado clube? Existiu 

mesmo um tempo em que se jogava por amor à camisa após o advento do 

profissionalismo em 1933?  O que significa exatamente “amor à camisa”? Seria algo 

comparável ao amor de torcedor? 

Todas estas questões são boas para pensar. As crenças estão aí, permeiam nosso 

imaginário e possuem eficácia simbólica, já que atuamos, argumentamos e pensamos, 

frequentemente, de acordo com elas. Refletir sobre elas as confrontando com evidências 

empíricas é um bom caminho para se começar a entender o significado das 

manifestações culturais que surgem por meio do futebol no Brasil. 
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