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 “Não ao futebol moderno”, no Brasil  

Na sociedade contemporânea é notável uma intensa demanda pela produção e distribuição de 

imagens, necessidade que perpassa diferentes esferas da vida cotidiana pública e privada (JOWETT, 

1992, 156). Muitas dessas imagens seguem o imperativo do entretenimento e do espetáculo, o que é 

perceptível em diversas produções culturais, entre as quais eventos esportivos como Jogos Olímpicos 

e Copas do Mundo (KELLNER, 2004). No caso do futebol, desde a década de 1960, essa modalidade 

gradativamente foi se transformando em um lucrativo produto a ser comercializado mundialmente, o 

que gerou impactos na vida dos torcedores nas arquibancadas (CRICHTER, 1973, GIULIANOTTI, 

2012). No processo de apropriação dos esportes pela indústria cultural, a televisão ocupa lugar central, 

já que permite a apreciação do esporte mesmo a longas distâncias tornando possível a adesão cada 

vez maior de torcedores e consumidores do futebol e dos produtos a ele associados (SANTOS, 2014). 

No Brasil, a relação entre televisão, futebol e capitalismo tem fomentado algumas iniciativas 

de torcedores entre as quais merece atenção o frequente uso das frases “ódio eterno ao futebol 

moderno” e sua variante “não ao futebol moderno”. Esses slogans estão presentes em diversas 

manifestações torcedoras, se fazendo notar em fanpages, blogs, cartazes, bandeiras, camisetas e 

cânticos entoados em muitas arquibancadas do país. Há um farto material a ser analisado em torno 

do ataque ao chamado “futebol moderno”, discurso este com tom politizado, raivoso e, por vezes, 

ambíguo. Dizer “não ao futebol moderno”, significa entre outros aspectos adotar uma postura 

contestatória em relação aos meios de comunicação de massa, principalmente a televisão. Pesa sobre 

esse veículo a acusação de ser peça central da transformação do futebol em espetáculo vendido como 

uma mercadoria plenamente inserida na indústria do entretenimento. Nessa transformação, torcedores 

teriam sido substituídos por consumidores, o que pressuporia uma relação com o futebol distanciada 

e mediada por interesses outros que não mais a paixão pelo clube (GIULLIANOTTI, 2012). Dizer 

não ao “futebol moderno”, portanto, representa uma crítica à apropriação do futebol pela indústria 

cultural e sua adequação às demandas mercadológicas, assim como aos padrões da sociedade do 

espetáculo.  
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Da insatisfação com o predomínio da lógica mercadológica e midiática, e seus possíveis 

efeitos negativos sobre a cultura torcedora, surgiu o slogan “Against the modern football” (Contra o 

futebol moderno) e na Itália o “No al calcio moderno”. Nesse país, os grupamentos torcedores 

conhecidos como Ultras têm um importante histórico de protesto direcionado às práticas neoliberais 

no futebol italiano. Destaca-se a inciativa de torcedores da Roma que, em 1999, lançaram o Manifesto 

contra o futebol moderno1 que é uma plataforma que visa oportunizar o compartilhamento de “um 

vocabulário comum e experiências que possam fortalecer o senso de solidariedade entre os torcedores 

e contribuir para o desenvolvimento de táticas de protesto”2 (Tradução minha, NUMERATO, 2014, 

07). Algumas dessas táticas consistem em deixar as arquibancadas vazias nos dias dos jogos de seus 

clubes, assim como o uso de faixas com frases contrárias à influência dos interesses corporativos 

sobre o futebol. Na Itália, muitas iniciativas contra o futebol moderno se relacionam a um contexto 

de radicalização política que incluía a intolerância aos imigrantes. Nas arquibancadas italianas havia 

o que Florenzano chama de “painel antropológico”, contendo denúncias contra “o escândalo de 

doping envolvendo as grandes esquadras; nas críticas ao torcedor de poltrona alimentado pelo sistema 

pay-per-view” e uma série de outras questões, entre as quais o repúdio a jogadores imigrantes (2010, 

154) 

 Na Inglaterra, ao longo da década de 1990, tradicionais clubes foram convertidos em uma 

espécie de multinacional, sustentados por capital estrangeiro e alvo de investidores oriundos do 

mundo inteiro. Adotando padrões de gerenciamento de empresas, diversos clubes passaram a ser 

administrados tendo como objetivo principal a obtenção de lucros imediatos e cada vez maiores 

(WALSH; GIULIANOTTI, 2001). E essa tendência parece que dificilmente pode ser impedida pelos 

torcedores, restando-lhes a tentativa de proteger seus clubes – e o futebol – dos possíveis excessos 

advindos dessa nova economia do futebol (WALSH, GIULLIANOTTI, 2001). Para muitos 

torcedores, a luta principal consiste na tentativa de manter-se como protagonistas do universo 

futebolístico. E nesse aspecto há de se ressaltar que a identidade torcedora defendida é aquela 

imaginada como "autêntica", pois que não seria produzido por modismos midiáticos, mas por um 

vínculo comunitário e que, portanto, teria capacidade de resistir aos momentos de crise e derrotas em 

campo (NUMERATO, 2014).  

          No Brasil, as manifestações do “Não ao futebol moderno” também se inserem em um contexto 

de intensificação dos processos de espetacularização e mercadorização desse esporte no qual a 

televisão exerce papel primordial. Há alguns anos, a maior fonte de renda de grande parte dos 

principais clubes do país tem como origem as cotas de transmissão pagos pela Rede Globo. Por ser 

                                                           
1Disponível em: http://www.asromaultras.org/manifesto.html (acesso em 07/06/2016) 
2 Original: “A common vocabulary and shared experiences enhance the supporters sense of solidarity and contribute to the devalopment of tatics of 
protest” (Numerato, 2014, 07) 

http://www.asromaultras.org/manifesto.html
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uma das suas maiores financiadoras, a influência da televisão na organização do futebol brasileiro 

não é nada desprezível como demonstra Arlei Damo: 
Um dos exemplos mais evidentes dessa interferência é ilustrado pelo lobby da Rede Globo 
na formatação do campeonato brasileiro por pontos corridos, a partir de 2003. A grande 
vantagem da televisão quando se adota essa modalidade de disputa é a definição do 
calendário dos jogos, do início ao fim do certame, o que acarreta não apenas facilidade no 
planejamento da programação, mas também a venda de pacotes aos torcedores (2011, 81) 
 

          Detentora dos direitos de transmissão desde 1987, a emissora carioca, em 2000, fez dos jogos 

do Campeonato Brasileiro parte integrante de sua grade de programação, sendo domingo às 16h e 

quartas às 22h (SANTOS, 2013).3 A inserção de jogos em seu horário nobre – 22h - dá mostras de 

que o futebol é um produto economicamente vantajoso para a Rede Globo que, em 2015, vendeu o 

pacote de propaganda dos campeonatos que cobre pelo preço de R$ 1,35 bilhões.4 Para os anunciantes 

e para a TV, financeiramente a presença de público nos estádios não é quesito fundamental, 

importando a audiência gerada em canal aberto ou fechado, sobretudo, por intermédio do paperview. 

Os meios de comunicação, em especial a TV, criaram “uma dupla forma de espectador: o torcedor de 

futebol também é audiência que será negociada” (BRITTOS, SANTOS, 2012, 185). 

A distribuição das cotas dos direitos de transmissão televisiva se fundamenta nos números da 

audiência obtidos pelos clubes envolvidos. No sistema adotado pela Rede Globo para 2016, por 

exemplo, 18 clubes foram divididos em cinco grupos sendo que o Grupo I é formado por Flamengo 

e Corinthians, os dois mais populares do país e que receberão uma cota de R$170 milhões por ano, 

enquanto o Grupo B, formado por São Paulo receberá R$110 milhões.5 Questionada pelo CADE 

(Conselho Administrativo de Defesa Econômica) sobre o esquema de divisão de cotas, a assessoria 

da Rede Globo afirmou que: “a qualquer comprador de eventos de futebol, interessa que seja o mais 

competitivo possível”6  

          Os esportes, sobretudo os megaeventos, são uma das mais buscadas – e também questionadas 

– estratégias de branding urbano adotada por países e cidades com vistas a torná-los visíveis e 

identificáveis no imaginário global (JAGUARIBE, 2001). Essa lógica mercadológica associada ao 

espetáculo televiso foi alvo de análise de Pierre Bourdieu em seu texto Sobre a televisão. Para o 

sociólogo, os esportes, em especial competições como os Jogos Olímpicos, passaram a se organizar 

tendo como objetivo primordial o sucesso de público, o que implicaria a obediência a fórmulas de 

captação de audiência massiva, gerando como consequência uma completa submissão a demandas 

mercadológicas: 
Daí decorre, por exemplo, que o peso relativo dos diferentes esportes nas organizações 
esportivas internacionais tende a depender cada vez mais de seu sucesso televisual e dos lucros 

                                                           

3O horário das 16h, nos dias de domingo, costumar ser alterado para as 17h devido ao horário de verão. 
4 Disponível em: http://esportes.estadao.com.br/noticias/futebol,plano-comercial-do-futebol-da-globo-para-2015-custa-r-1-35-
bi,1553764 
5Fonte: http://torcedores.com/noticias/2015/03/corinthians-e-flamengo-receberao-ate-385-mais-de-cota-de-tv-entre-2016-e-2018 
6Fonte:http://www1.folha.uol.com.br/esporte/2015/08/1675465-para-globo-modelo-de-divisao-das-cotas-de-tv-e-positivo-para-o-futebol.shtml 
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econômicos correlatos (...). É assim que nos jogos de Seul, os horários das finais-chave do 
atletismo foram fixados (ao fim de negociações sancionadas por formidáveis condições 
financeiras) de maneira que essas provas fossem colocadas no horário de audiência máxima de 
começo de noite nos Estados Unidos (1997, 125). 

 

No Brasil algumas competições esportivas, como é o caso do Campeonato Brasileiro, podem 

ser considerados um programa televisivo que muitas vezes fazem uso de uma linguagem próxima à 

da telenovela (COSTA, 2014). Esse tipo de competição não somente foi plenamente incorporado à 

grade de horários das emissoras, mas que sua própria configuração é pensada levando-se em conta o 

fato de que será exibido na telinha de milhões de pessoas. A centralidade conferida à mídia, em especial 

a televisão, reflete-se até mesmo na arquitetura dos estádios (PALVARINI, TOSI, 2013), o que se faz ver 

nas recomendações contidas no manual Football stadiums technical recommendations and 

requirements, no qual o item “Media” afirma que “Estádios devem ser projetados para permitir 

instalações de alta tecnologia para trazer a cobertura da mídia de maior qualidade do futebol para as 

casas de milhões de pessoas ao redor do mundo” (Tradução minha, FIFA, 2007, 138).7 

O futebol foi transformado em “um evento para se olhar” (REIS, MARTINS, LOPES, 2014, 

231), daí uma série de medidas que visam regular os modos de torcer que tiveram na Copa de 2014 

um momento importante. Esse evento oportunizou práticas e discursos em torno da necessidade de 

modernização do futebol brasileiro, discussão antiga e que de tempos em tempos é acionada (HELAL, 

1997). Para a realização da Copa 2014, sete novos estádios foram construídos e 5 reformados visando 

a disponibilização de locais compatíveis com os padrões da FIFA (DAMO, 2014). A priorização da 

construção de arenas voltadas ao espetáculo televisivo repercutiu nas arquibancadas, em parte, de 

modo negativo. A tendência a “gentrificação dos estádios” (HOLLANDA, 2014) ou seja, “a elitização 

do espaço público esportivo” (Id, 2014) se faz notar nos ingressos caros, na primazia dada aos espaços 

destinados a imprensa e às áreas vip frequentadas por patrocinadores e convidados, tudo isso, muitas 

vezes, em detrimento de áreas destinadas às classes mais populares como eram os casos das chamadas 

“gerais” que foram extintas em importantes estádios como o Maracanã e Mineirão.  

Em 2003, a sanção do Estatuto do Torcedor (Lei no. 10.671/03) representou o primeiro 

documentado voltado para a regulamentação e promoção do esporte como espetáculo (REIS, 2006). 

A Copa de 2014, também, reforçou a tendência ao ordenamento e à “militarização dos eventos de 

futebol” (REIS, MARTINS, LOPES, 2014) que é o uso de estratégias de segurança a partir de táticas 

militares, visando o controle do público. Diversas tentativas de pedagogização e punição dos 

torcedores, no Brasil, partem da intenção de atender as demandas do futebol espetáculo, o que, em 

                                                           
7Original: Stadiums should be designed to allow for state-of-the-art facilities to bring the highest-quality media coverage of football into the homes of 
millions of people around the world 
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grande medida, significa privilegiar a “higienização do espaço e dos comportamentos ali instaurados, 

na tentativa de inaugurar um formato mais 'civilizado' e adequado à transmissão televisiva e ao 

marketing que se processa em torno dele” (MAYOR, NETO, SILVA, 2013, 204).  

   É nesse contexto que se inserem as manifestações contrárias ao “futebol moderno” notáveis 

em grupamentos torcedores que têm se reunido virtualmente e nas arquibancadas em torno da defesa 

de um futebol mais livre da influência do mercado e da televisão (SIMÕES, 2014) e no qual exista 

mais liberdade para os torcedores. Destacam-se nesse cenário alguns exemplos como a Dissidenti, 

grupo formado por torcedores do Palmeiras (SP), e que se autodescreve como: “Somos a dissidência 

do marketing; Somos a dissidência do futebol sem alma; Somos a dissidência da seleção brasileira; 

Somos, principalmente, a dissidência do futebol moderno”8 (Grifos meus).  

Porém, o interesse desta pesquisa é voltar-se para as torcidas dos clubes chamados “pequenos”, 

em especial o clube Bangu, onde o coro do "não ao futebol moderno" teve início no Brasil e se 

mantém mais intenso. 

 

Torcida, contracultura e ativismo na internet 

Há um importante aspecto que perpassa os diferentes agrupamentos torcedores que dizem “não 

ao futebol moderno”: a reunião de jovens, em sua maioria, que se voltam de modo sistemático contra 

a sociedade do espetáculo e do consumo, contra estandardização do futebol, em especial, contra as 

tentativas de padronização e pedagogização dos modos de torcer. Sendo assim, alguns movimentos 

torcedores são movidos pelo objetivo principal de protestar contra formas consideradas opressoras de 

se conduzir o futebol brasileiro contemporâneo. A busca pela liberdade se faz notar, por exemplo, na 

ostensiva defesa do torcer em pé nas arquibancadas, fazendo uso de artefatos como sinalizadores, 

bandeiras e instrumentos musicais. Essas formas de torcer têm sido proibidas ou dificultadas devido 

a uma série de mudanças ocorridas na organização do futebol nacional enquanto espetáculo 

(TEIXEIRA, 2013).  

  Mostrar-se a favor desse tipo de torcer vai de encontro às principais orientações vindas de 

dirigentes esportivos, autoridades policiais e de considerável parte da imprensa esportiva. Devido a 

seu caráter contestador e de resistência no que se refere aos padrões do futebol espetáculo, a proposta 

deste trabalho é compreender o “Não ao futebol moderno” a partir da possibilidade de concebê-lo 

como a manifestação de uma contracultura. 

A contracultura foi o nome dado a um conjunto de discursos e práticas que na década de 

1960 visavam contestar e mostrar resistência aos modelos sociais vigentes. Para Roszak a 

contracultura foi um movimento heterogêneo, mas que teve como fundamento a negação do que o 

                                                           

8 Disponível em: https://www.facebook.com/Dissidenti-164115373652821/info?tab=page_info 
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autor chamou de tecnocracia, ou seja, “aquela forma social na qual uma sociedade industrial atinge o 

ápice de sua integração organizacional. É o ideal que geralmente as pessoas têm em mente quando 

falam de modernização, atualização, racionalização, planejamento” (ROSZAK, 1970). A 

contracultura foi um fenômeno notável em países da Europa e, sobretudo, nos Estados Unidos onde 

jovens da burguesia, saturados dos excessos da sociedade de consumo, se voltaram contra o American 

Way of life.  

Inspirados na literatura de Jack Kerouac, Allen Ginsberg, nas ideias da Internacional 

Situacionista, nas rebeliões estudantis de 1968 e na filosofia de Herbert Marcuse, muitos jovens 

decidiram manifestar-se contra os modelos sociais vigentes, sobretudo, aqueles vinculados a 

sociedade de massa, consumista e racional (COELHO, 2005). Na década de 1960, a contracultura 

implicou uma série de falas e comportamentos que se contrapunham às padronizações e produções 

seriadas, típicas de uma sociedade feita para consumidores estatisticamente distribuídos, assim como 

descrito por Theodor Adorno e outros estudiosos da Escola de Frankfurt (ADORNO; 

HORKHEIMER, 1985). Está no cerne da contracultura a busca pela “liberdade de viver a própria 

liberdade” (MACIEL, 2007, 65), o que gera como consequência a subversão de valores tradicionais.  

A procura pela liberdade levou à valorização da loucura, a experiência com drogas, o uso do 

cabelo grande, de roupas velhas e a abertura para uma sexualidade ambígua. Essas são algumas das 

marcas de uma geração que optou pelo drop out, ou seja, cair fora de uma sociedade considerada 

convencional para assim ir em busca de um ambiente alternativo e experimentar novos estilos de vida 

(PEREIRA, 1980). Esses novos estilos de vida reivindicavam emancipação individual em meio a um 

mundo considerado opressor. Como menciona Gilberto Velho, a contracultura é um fenômeno 

fundamental à dinâmica da vida social que pressupõe a existência de indivíduos que optam por um 

modo de vida “diferente do que é, ou daquilo que seria, ou do que é sancionado, legitimado, 

oficializado” (VELHO, 2007).  

Contracultura será um termo usado não com o objetivo de se limitar a circunscrição temporal 

desse fenômeno, mas a partir da hipótese de se ater a algumas características que perpassam diversas 

manifestações contraculturais: a valorização da liberdade, a resistência, a oposição e insatisfação com 

os valores sociais hegemônicos (CAPARELLI, 2007). Presente em produções literárias, filmes, 

comunidades religiosas entre outros exemplos, heranças da contracultura também podem ser 

observadas no futebol, especialmente, na esfera torcedora.  

Muitos torcedores deliberadamente têm levantado voz e mostrado resistência contra o 

imperativo do lucro, do espetáculo e do domínio da televisão sobre o futebol. Muitos grupamentos, 

desse modo, têm mostrado atitudes e discursos que podem ser considerados como exemplos de uma 

contracultura. Esses torcedores exaltam a rebeldia e a busca por formas alternativas de se 

experimentar o futebol. A adesão ao “não ao futebol moderno”, portanto, pode ser pensado como um 
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exemplo de uma manifestação de uma contracultura no futebol, que carrega consigo projetos de 

resistência, sem deixar de lado as ambiguidades, contradições e conflitos existentes nessa proposta, 

nem sempre muito clara e que tenta fazer da rebeldia uma bandeira. 

 Dizer “não ao futebol moderno”, é um gesto que visa uma espécie de drop out - cair fora - 

de um futebol considerado autoritário, pois que transformado em negócio plenamente inserido na 

indústria do espetáculo, das organizações corporativas e intimamente vinculado aos conglomerados 

televisivos. Esse drop out – tão caro à contracultura – pressupõe a frequência aos estádios e a vivência 

de experiências compreendidas como mais diretas e “autênticas” com o futebol, em que o corpo e as 

emoções assumem papel significativo. Prega-se um contato com o futebol que seja menos mediado 

pela imagem, o que implicaria, entre outras coisas, uma espécie de imersão nos jogos do clube de 

coração. Por isso, não faltam críticas direcionadas, por exemplo, a quem faz selfie em estádio ou fica 

manipulando o celular enquanto seu time está em campo. Em uma das postagens na fanpage “Não ao 

futebol moderno” mostra-se uma imagem em que torcedores do Flamengo (RJ) seguram uma grande 

faixa: “Diga não ao futebol moderno. Maracanã não é teatro! Menos selfie, mais apoio”9.  

Afirmar que um estádio não é teatro significa, entre outros aspectos, compreender que o 

torcedor não é um simples espectador, mas parte integrante do jogo de futebol, com capacidade de 

nele interferir. Por isso, os chamados “armchair fans” (GIULLIANOTTI, 2005) - os torcedores de 

sofá – são alvo de constantes críticas, pois seriam um dos principais representantes de um tipo de 

contato “inautêntico” e distanciado com o futebol, inclusive fisicamente já que ficar no sofá pressupõe 

não ir ao estádio. Segundo alguns movimentos de torcedores, as transmissões televisivas - e o dinheiro 

nelas envolvido - teriam forçado o futebol a adequar-se às demandas do espetáculo. Essa adequação 

implicaria desde mudanças na gestão dos clubes a transformações na arquitetura dos estádios e, por 

consequência, nos modos de torcer (PALVARINI, 2013). Devido a essa influência considerada 

excessiva, em algumas arquibancadas da Europa faixas são estendidas contra a televisão, em algumas 

delas podemos ler: “Se você quer emoções reais, desligue a televisão”10 (NUMERATO, 2014, 8).  

Esse tipo de perspectiva dialoga com uma crítica extensiva à sociedade do espetáculo, assim 

como postulado por Guy Debord: “Toda a vida das sociedades nas quais reinam as condições 

modernas de produção se anuncia como uma imensa acumulação de espetáculos. Tudo o que era 

diretamente vivido se esvai na fumaça da representação” (1997, 9). Debord propõe que a sociedade 

do espetáculo promoveria relações não-autênticas, já que mediadas pela representação e pela 

teatralidade em contextos marcados por imagens feitas para serem consumidas como mercadorias. A 

necessidade de se viver diretamente o mundo foi proposta importante da Internacional Situacionista 

                                                           

9Disponível em: https://www.facebook.com/naoaofutebolmoderno 
10Original: “If you want real emotions, turn off the televison”  (NUMERATO, 2014, 8).  
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que teve em Debord, um de seus líderes e idealizadores.  As premissas do Situacionismo que se funda 

na proposta de “criar situações” para serem experimentadas no cotidiano, até hoje são importantes às 

manifestações da contracultura como ocorre em alguns coletivos como o Reclaim de Streets, entre 

outros (CABRAL, 2007).11  

Nas arquibancadas, a atuação do corpo é fundamental para se “criar situações” e 

performances torcedoras “inventadas e consagradas nas arquibancadas” (TEIXEIRA, 2014) que 

dizem respeito a crença de que o futebol não é feito somente para ser olhado, mas para ser fisicamente 

experimentado pelo público. E toda essa performance corpórea tem como espaço privilegiado o 

estádio, especialmente, as arquibancadas de cimento. Daí as críticas direcionas às arenas com cadeiras 

e mecanismos de vigilância. Como diz uma das postagens da Fanpage “Não ao futebol moderno”: 

“Pelo nosso jeito de TORCER. Contra a elitização dos nossos estádios, Pelo amor ao futebol, Contra 

a cartilha de bons modos dos estádios, Pelo direito de sonhar! ÓDIO ETERNO AO FUTEBOL 

MODERNO”12 

Embora pregue a desconfiança às imagens e evoque o passado o “não, ao futebol moderno” 

tem como veículo propulsor o espaço virtual e a moderna tecnologia em rede. O recurso à internet é 

fenômeno é comum em algumas iniciativas contraculturais notáveis nos últimos anos. Como nos 

mostra Ana Cabral (2007) o ciberpespaço tem se mostrado um fértil terreno para a expressão de uma 

“nova contracultura” de resistência e crítica ideológica às políticas do neoliberalismo e à sociedade 

do espetáculo. O recurso constante à internet se justifica pela preferência por meios alternativos de 

comunicação, o que aponta para a refutação ao sistema hegemônico representado pelos canais 

comerciais e massivos, em especial, a televisão. A internet potencializa a comunicação e, em grande 

medida, permite o surgimento de canais independentes de acesso e produção de informação e 

representação Além disso, as oportunidades oferecidas no que se refere à autonomia e as facilidades 

para práticas colaborativas agilizam a mobilização e organização, assim como é “capaz de alargar 

espaços de divulgação e de articulação de análises e ações (MORAES, 2007), viabilizando 

possibilidades de construção coletiva e colaborativa para grupos dispersos geograficamente (LÉVY, 

1996). 

No futebol, Gibbons e Dixon (2010) demonstram que o espaço virtual tem aberto caminhos 

para a criação de comunidades, fóruns de debate e outros meios de discussão de temas e convocação 

para ações que visem promover mudanças no futebol e em seus clubes (2010). Um dos grupos mais 

atuantes é a IMUSA (Associação de Torcedores independentes do Manchester United) que em 1999 

                                                           
11O Reclaim the Streets (Reconquistar as ruas) é um movimento que visa ocupar os espaços públicos, sobretudo as ruas, objetivando 
mostrar os efeitos negativos da globalização 
12Disponível em: https://www.facebook.com/naoaofutebolmoderno 
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levantou campanha contra a compra do clube pela BSkyB de Rupert Murdoch (AUTY, 2002)13 Além 

de inciativas reivindicatórias, a internet também é usada para a articulação de identidades sociais de 

agrupamentos de torcedores. Para Gibbons e Dixon a internet é uma extensão da vida cotidiana, sendo 

assim, as manifestações torcedoras expostas por esse meio não devem ser desconsideradas, pois estão 

anexadas a demandas do cotidiano do torcedor e do futebol.  Trata-se de um tipo de fã-ativismo no 

sentido de reunir fãs de futebol engajados em torno de interesses coletivamente compartilhados 

(JENKINS, 2012). Para David Kellner e Richard Kahn (1994), a “arquitetura hipertextual” da internet 

viabiliza novas formas de aliança e solidariedade permitindo a emergência de grupos com vozes 

dissonantes e propostas alternativas em relação à cultura dominante (KAHN, KELLNER, 2004) 

No futebol a cultura dominante diz respeito ao futebol mercadorizado e transformado em 

espetáculo televisivo. Embora seja notável no meio das torcidas dos chamados grandes, o movimento 

“ódio eterno ao futebol moderno” e sua variante “Não ao futebol moderno”, tem como ambiente 

privilegiado as torcidas de times considerados pequenos. Nelas encontra-se um espaço próprio para 

o drop out do futebol midiático.  Foi nas torcidas dos “pequenos” que os protestos contra o futebol 

moderno tiveram início, no Brasil, com a torcida Setor 2 do clube Juventus de São Paulo14 e são elas 

que fazem do “não ao futebol moderno” uma marca fundamental de suas identidades coletivas.  

Este trabalho propõe-se a debruçar-se sobre o caso da torcida Movimento Popular Castores 

da Guilherme do clube Bangu, no Rio de Janeiro.  

 

Movimento popular Castores da Guilherme e as imagens da resistência  

Castores da Guilherme é um nome que faz referência à mascote do Bangu15, o castor, e à Praça 

Guilherme da Silveira, nome dado em homenagem a um dos presidentes do clube em cuja gestão o 

estádio do clube foi construído. De acordo com a descrição que consta em sua fanpage Castores da 

Guilherme, a torcida nasceu de uma derrota, o que é marca significativa para sua identidade coletiva, 

pois que pregam o apoio incondicional ao Bangu. O primeiro gesto de resistência, portanto, é em 

relação à derrota, o que é bastante significativo em se tratando do futebol, sobretudo, o 

espetacularizado: 

                                                           
13A campanha foi vitoriosa e a compra do Manchester United por Rupert Murdoch foi vetada pelas autoridades inglesas. Porém, Porém, a Imusa não 
conseguiu impedir a compra do Manchester United pelo bilionário norte-americano Malcom Glazer que, em 2005, adquiriu 90% das ações do clube 
14 Fundada em 2006, o surgimento da Setor 2 se dá em um momento no qual parte da diretoria do clube lançou um projeto de 
modernização objetivando deixar o Juventus em sintonia com as demandas do mercado. Esse projeto, provavelmente motivado pelo 
retorno do clube à primeira divisão do Paulista, em 2005, previa a reforma das instalações esportivas e do estádio visando sua ampliação 
e até mesmo venda de naming rights (direito de uso de nome).  Contrários a uma possível elitização do estádio assim como temerosos 
de que o Juventus passasse por um processo parecido com o ocorrido com alguns clubes ingleses, a torcida Setor 2 passou a levantar a 
bandeira do “ódio eterno ao futebol moderno”, frase que pode ser ouvida nas arquibancadas do Conde Rodolfo Crespi, o estádio do 
clube. 
15 Clube Atlético Clube é uma tradicional instituição esportiva do Rio de Janeiro, fundado em 1904 por funcionários da fábrica 
inglesa de tecidos Companhia Progresso Industrial do Brasil. Sua mascote é um castor em homenagem ao bicheiro Castor de 
Andrade que durante muito tempo foi uma espécie de patrono do clube, financiando compra de jogadores e sendo figura importante 
nas tomadas de decisão do clube entre as décadas de 1960 e 1980. 
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Tudo começou em 2011, numa derrota de 2 x 1 pro Friburguense na semi-final da Copa Rio. Um grupo 
de amigos resolveu ir ao jogo e viram o comportamento estranho de boa parte da torcida Banguense, 
que só vaiava ou ficava quieta durante o jogo, vendo que isso só empurrava mais o Gigante da Zona 
Oeste para o buraco, esse grupo de amigos resolveu dar um basta nisso e veio com a missão de resgatar 
o amor dos Banguenses16  

 

A Castores segue uma tendência comum no final dos anos de 1990 e que se refere ao 

surgimento de grupamentos que inspirados nos barra bravas argentinos se propõem a ser um 

movimento de arquibancada, sem rixas e que pretendem inaugurar um “novo conceito de torcida” 

(TEIXEIRA, 2013) em comparação às torcidas organizadas. A proposta principal é o incentivo 

constante ao time durante o jogo, mesmo quando se está perdendo. Os cânticos costumam exaltar a 

história dos clubes e não a própria torcida como era comum no caso das organizadas. Outro aspecto 

importante diz respeito a defesa de um torcer sem violência, mas com festa e o uso de bandeiras, dos 

chamados trapos, sinalizadores e instrumentos musicais como o bumbo de murga tipicamente usado 

nas arquibancadas da Argentina e Uruguai. As torcidas de alento que seguem o “não ao futebol 

moderno” são interessantes de ser pensadas como derivadas de um processo de bricolage para fazer 

uso da categoria de Lévi-Strauss (1970), possível em um contexto de intensos contatos culturais, 

muitos dos quais promovidos pelos meios de comunicação massivos.  

A Castores da Guilherme é uma torcida formada, em sua maioria, por jovens moradores do 

bairro Bangu que se reúnem nas arquibancadas localizadas atrás do gol à direita das sociais do estádio 

Proletário Guilherme da Silveira, também conhecido como Moça Bonita. Trata-se de um lugar de 

visibilidade pouco privilegiada e de onde corre-se o risco de perder diversos lances dos jogos, mas 

que tradicionalmente é ocupado pelas torcidas de alento no Brasil.17 Nele, torce-se em pé, pulando e 

cantando e quando ocorre um gol, a torcida costuma fazer um movimento chamado avalanche e 

alguns de seus integrantes escalam o alambrando do estádio, balançando-o de lá para cá. Esse tipo de 

torcer é considerado perigoso pela polícia e imprensa de um modo geral e arquitetonicamente tornou-

se inviável nas chamadas arenas e em diversos estádios reformados recentemente.18 Porém, em 

estádios antigos, como é o caso de Moça Bonita, em Bangu, ainda é possível experimentar o que se 

considera um estilo “autêntico” de torcer: “Teve descontrole, samba, bloco, fantasia, bandeiras da 

mocidade, papel picado e muito orgulho operário!! A FERJ não quer, a diretoria não quer, mas aqui 

o futebol vive! ÓDIO ETERNO AO FUTEBOL MODERNO!!”19  

                                                           
16Disponível em:  https://www.facebook.com/CastoresdaGuilherme/info/?entry_point=page_nav_about_item&tab=page_info 
17Sobre as torcidas de alento ver: RODRIGUES, Francisco Carvalho dos Santos. 2012. Amizade, trago e alento. A torcida Geral do 
Grêmio (2001-2011) da revolta à institucionalização: mudanças na relação entre torcedores e clubes no campo esportivo brasileiro. 
Dissertação de mestrado em História. PPGH, UFF. Niterói  
18Em 2013, após uma comemoração do gol do Grêmio em jogo contra a LDU, o alambrado do setor onde fica a Geral do Grêmio 
cedeu e parte da torcida cai no foço que separa as arquibancadas do gramado. Após intensa polêmica, a área que por acordo com a 
torcida não tinha cadeiras passou a ter obstáculos de ferro visando conter a chamada avalanche. 
19 Postagem relativa a um jogo assistido pela torcida.  
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O imaginário da autenticidade é algo que perpassa o discurso em torno do “não ao futebol 

moderno” e esse imaginário se constrói a partir de algumas oposições como, por exemplo, conforto 

x emoção, muitas vezes compreendidos como polos inconciliáveis. De fato, conforto é categoria que 

compõe grande parte das justificativas de construção de novas arenas e a reforma de estádios (CURI, 

2012), levando à setorização dos espaços, a substituição das arquibancadas de cimento por cadeiras 

com lugares marcados e a diminuição da capacidade de público. Esse tipo de arquitetura, chamada 

por Flávio Campos de “arquitetura da exclusão” (2014), é fortemente questionado por alguns 

movimentos torcedores, como é o caso da Castores. O estádio de Moça Bonita passou por 

pouquíssimas reformas em seus 70 anos, conservando um aspecto antigo, o que para muitos poder-

se-ia chamar de decadente. Moça Bonita está no sentido oposto às modernas arenas e esse fator é 

fundamental para alimentar na Castores o que Tuan chamou de topofilia ou seja um “elo afetivo entre 

pessoa e lugar ou ambiente físico” (TUAN, 1980, p.5).  

O estádio Proletário Guilherme da Silveira é o “pedaço” (MAGNANI, 1984) onde a torcida 

em questão atua. A ele está anexada a história do Bangu, clube centenário e de origem operária.20 

Esse passado operário é exaltado em cânticos, faixas e na fanpage do movimento, pois representa 

uma história que estaria sendo ameaçada pelo “futebol moderno” e pelo ostracismo em que o clube 

vive. O maior título do Bangu é o vice-campeonato brasileiro de 1985 e, em nível estadual, o clube 

não é campeão desde 1966. Nos últimos anos, o Bangu tem participado apenas de campeonatos locais 

e financeiramente não consegue se erguer para montagem de elencos competitivos. Por motivos 

diversos, clubes como o Bangu não conseguiram acompanhar as mudanças na estrutura do futebol 

brasileiro e, embora sejam tradicionais e tenham papel importante na história, deixaram de despertar 

interesse para a mídia, para patrocinadores e para torcedores. Sendo assim o próprio Bangu carrega 

consigo a imagem da resistência, ou pelo menos assim ele é visto pela Castores. 

 Torcer para um clube sem glórias a ser ostentada, sem craques e que costuma frequentar 

campeonatos sem alcance nacional, é fator importante para a composição de uma identidade de 

resistência no sentido usado por Castells (1999). Adotar um clube com esse perfil, segui-lo no estádio 

e em caravanas é tomado como uma demonstração de adesão a um futebol que está à margem do 

mainstream em torno do qual circula o dinheiro e as luzes do espetáculo. O futebol mainstream é 

aquele que comporta clube que ostentam uma história de conquistas de títulos nacionais e 

internacionais, assim como um grande quantitativo de torcedores espalhados pelo país inteiro. Clubes 

que são donos desse tipo de trajetória foram plenamente apropriados pela mídia televisiva e são alvo 

de ampla atenção e investimento propagandístico, ocupando o centro do futebol espetáculo, já que 

                                                           

20 O Bangu foi fundado em 1904 por funcionários ingleses da Companhia Progresso Industrial do Brasil, a fábrica de tecidos Bangu. 
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carregam consigo forte capital simbólico e grande potencial mercadológico. Para melhor esclarecer a 

concepção de mainstream busco apoio na definição de Frédéric Martel: “Literalmente 'dominante' e 

'para el gran publico'. Se dice por exemplo, de un producto cultural que aspira a tener una grand 

audiencia. Mainstream cultural puede tener una conotación positiva, en el sentido de “cultura para 

todos” y tambén negativa, em el sentido de “cultura dominante” (2011, p. 449). Ser mainstream, 

portanto, pressupõe uma plena inserção na cultura de massa, relacionando-se assim, diretamente aos 

meios de comunicação de grande alcance como o rádio e, principalmente, a televisão, avatares da 

indústria cultural voltados para captação, sedução e satisfação de públicos amplos.  

Adotar um clube com o perfil do Bangu representa a possibilidade de afirmar-se como 

alguém para quem a mídia não escolheu o time para o qual torce21.  O orgulho de ter dado um drop 

out do futebol mainstream é capital simbólico (BOURDIEU, 1990) importante e que costuma ser 

exaltado. Esse aspecto se evidencia em uma postagem na qual podemos ver a imagem de 

componentes da Castores na arquibancada de Moça Bonita durante um jogo realizado no mesmo dia 

em que houve a final da Champions League, temporada 2016, um dos campeonatos mais assistidos 

no mundo: “Que dia para o menino futebol! Em Bangu o futebol moderno não tem vez! Que se fodam 

os da zona sul e a Champions League! Bangu perdeu, mas teve festival de pipa no campo, gente 

soltando pipa na bancada, alento descontrolado, muitas bebidas duvidosas, alento e mais bebida pelo 

bairro, enfim, tudo que um dia de clássico no subúrbio merece!”22 

A valorização da marginalidade – no sentido de estar à margem – foi uma característica 

importante da contracultura no Brasil. Como nos mostra Christofer Dunn artistas como Helio Oiticica 

entendiam que a “marginalidade era uma tomada de posição estratégica que implicava uma rejeição 

ao mercado da arte e ao sistema de galerias” (2008, 151). Essa negação dos espaços artísticos 

consagrados se relacionava à busca por uma maior liberdade de criação e experimentação artística. 

No caso do futebol, a negação das arenas representa para alguns agrupamentos uma tentativa de 

experimentar e demonstrar formas de torcer consideradas transgressoras. Esse tipo de marginalidade 

é uma possibilidade de "agressão e transgressão. A contestação é assumida conscientemente 

(HOLLANDA, 2004). Estar à margem do futebol mainstream é uma tomada de posição diante de um 

futebol considerado demasiadamente controlado por interesses capitalistas e por extensão é uma 

negação à sociedade do qual faz parte. Por isso, a Castores costuma demonstrar apoio a causas 

vinculadas às minorias, daí a defesa das mulheres, negros e em alguns casos, a causa LGBT23.  

                                                           

21 Acusação essa frequentemente lançada na direção de torcedores dos clubes que protagonizam o futebol espetáculo.  
22Postagem do dia 29/05/2016. https://www.facebook.com/CastoresdaGuilherme 
23A questão do apoio a causa LGTB provoca polêmica no meio dos torcedores que dizem não ao futebol moderno, o que demonstra 
certos limites da rebeldia proposta por esse movimento torcedor. Por outro lado, o ativismo também se faz presente, por exemplo, no 
apoio às recentes ocupações do prédio do Ministério da Cultura, no Rio de Janeiro. Em uma das oportunidades, a Castores participou 
do debate “A arquibancada como espaço de resistência e luta” realizado dia 27/06/2016 e que contou com a participação de integrantes 
de outros movimentos como a Associação Nacional das Torcidas Organizadas e a Comuna Rubro-Negra e de integrantes de mídias 
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Sendo assim, torcidas como a Castores da Guilherme precisam ser pensadas em consonância 

com outros fenômenos vinculados à busca por modos alternativos de vida, a ideais e iniciativas de 

resistência aos processos de globalização e às políticas neoliberais. Iniciativas que também fazem uso 

da internet para compartilhar informação, divulgar reuniões, agenciar encontros etc. Em muitos casos, 

o recurso a web possibilita a tentativa de fuga das narrativas midiáticas hegemônicas. Certamente que 

a internet está longe de poder ser pensada como imune as relações de poder, pois como nos lembra 

Canclini somos “diferentes desiguais e desconectados” (2004). No Brasil, por exemplo o acesso à 

rede ainda é pequeno, concentrando-se sobretudo nas classes A e B, das regiões Sul e Sudeste. 

Entretanto, é importante considerar sua importância na cultura contemporânea como canal público 

que oferece maior liberdade para “disseminar informações e análises que contribuam para o 

fortalecimento da cidadania e para o questionamento de hegemonias constituídas” (MORAES, 2001, 

8).  

Esse canal tem sido importante para a construção de discursos, imagens, articulação de 

circuitos comunicativos e de mobilizações. E tem gerado certo efeito. No final de 2015, a polícia 

militar de São Paulo monitorou a realização de um protesto “contra o futebol moderno” que estava 

sendo articulado no Facebook. Segundo notícia divulgada pelo Globo.com, um grupo de torcedores 

planejavam levar sinalizadores para as arquibancadas das partidas das rodadas finais do Campeonato 

Brasileiro daquele ano. Como já foi dito, sinalizadores são um dos itens proibidos de serem usados 

nos estádios. Na final da Copa do Brasil de 2015, torcedores do Palmeiras desfilaram em um 

caminhão simulando uma arquibancada. A maioria estava portando sinalizadores, o que segundo a 

Folha de São Paulo, provocou susto nas “famílias com crianças que chegavam ao estádio” 

(02/12/2015). Essa afirmação dá mostras de que grande parte da imprensa tradicional concebe certas 

manifestações torcedoras como algo que assusta e, consequentemente, pode afastar o público 

considerado ideal que se deseja presente ao espetáculo futebolístico. 

Estamos diante de mais uma luta simbólica pelos “significados do torcer” (TOLEDO, 1999), 

em que novamente a imprensa toma para si o papel de defender quem seriam os legítimos torcedores 

que podem ocupar as arquibancadas dos estádios. Para essa defesa, o que se percebe atualmente é 

uma exaltação de políticas repressivas, meramente punitivas e que frequentemente beiram à 

arbitrariedade e ao autoritarismo.  A adoção de uma postura contrária ao futebol "moderno" também 

se insere na dinâmica dessa luta, intensificadas no Brasil após a Copa de 2014. Para grupamentos 

como a Castores, torcedor é uma categoria que se opõe a consumidor.  Essa perspectiva simplifica 

possíveis problematizações em torno da relação entre futebol e mercado, paixão e consumo tomando-

as como lineares. Porém, o cotidiano desses torcedores revela muitas complexidades. O consumo se 

                                                           

alternativas, todos engajados em discussões sobre assuntos não somente relativos ao futebol, mas de interesse da sociedade como um 
todo. 
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faz presente nas camisas e outros artefatos vendidos pelos torcedores nas arquibancadas e nas ruas. 

O próprio slogan "Não ao futebol moderno" estampa camisas e bonés que podem ser adquiridos em 

sites que fazem uso de várias modalidades de pagamento como boleto, cartão de crédito e débito. 

Esse mesmo fenômeno pode ser percebido fora do Brasil. Dino Numerato (2014) demonstra que 

algumas camisas com a frase “against modern football” são produzidas pela Fruit of Loom uma 

manufatura que, em 2002, foi comprada pela Berkshire Hathaway Group, uma multinacional 

americana. Sobre esse aspecto é válido mencionar a crítica de Douglas & Isherwood que consideram 

que os bens de consumo são necessários para tornar visíveis e conferir estabilidade às categorias de 

uma cultura, o que implica dizer que o consumo também faz parte dos processos comunicativos da 

sociedade (DOUGLAS & ISHERWOOD, 1990). 

A valorização de uma postura de resistência é parte integrante das estratégias de construção 

de uma “comunidade imaginada” (ANDERSON, 2008) que no caso da Castores busca veículos 

alternativos para divulgação de ideias, expressão das próprias experiências e circulação de discursos 

e representações do que se considera um estilo de torcer “autêntico” junto a uma torcida que se 

imagina como um dos últimos redutos de futebol que ainda não foi contaminado pelo espetáculo. 

Porém, essa “autenticidade” torcedora apoia-se em práticas historicamente construída, afinal a própria 

noção de torcida nem sempre esteve presente na trajetória do futebol no Brasil (HOLLANDA, 

MALAIA, TOLEDO e MELO, 2012).  

É importante estar atento para os significados que a palavra “moderno” assume para esses 

agrupamentos. Para algumas torcidas na Itália, por exemplo, dizer não ao futebol moderno fomenta 

discursos de extremo nacionalismo resultando em atos racistas, xenófobos e homofóbicos 

(FLORENZANO, 2010, NUMERATO, 2014). No Movimento Castores da Guilherme nota-se, como 

já foi dito, uma defesa das minorias a partir da crença de que a sociedade é opressora. Porém, a 

pergunta ainda persiste: o que se entende por “moderno”? Voltar-se contra “o futebol moderno” 

pressupõe a hipótese de que em algum momento o futebol assim não o tenha sido. Porém, é válido 

considerar, por exemplo, que a introdução dos esportes no Brasil se insere em projetos de 

modernização das cidades e seus espaços urbanos, o que implica dizer que o futebol sempre foi 

moderno e reconhecido enquanto tal (MELO, 2001). Por esse mesmo motivo tornou-se alvo de crítica, 

de debates e polêmicas, pois assim como outras práticas esportivas, o futebol gerava a desconfiança 

de que sua modernidade desvirtuaria os hábitos dos rapazes e, sobretudo, das moças (PEREIRA, 

2004).  

Longe de ser um fenômeno homogêneo e linear, as manifestações de uma contracultura 

em agrupamentos torcedores possuem ambiguidades e tensões que devem ser exploradas. Pesquisar 

a Castores da Guilherme seus discursos e iniciativas de resistência é um dos caminhos para analisar 

os impactos de diversas mudanças ocorridas no futebol brasileiro, sobretudo após a Copa de 2014. 
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Assim como contracultura dos anos de 1960, movimentos como a Castores da Guilherme demonstram 

uma reação de resistência a uma “modernização autoritária” (COELHO, 2005, 39) que no caso do 

futebol no Brasil relaciona-se aos imperativos do futebol espetáculo. A existência de agrupamentos 

que dizem “não ao futebol moderno” mesmo considerando seus limites e contradições aponta para o 

fato de que os processos de modernização do futebol brasileiro, vinculados às políticas neoliberais e 

globalizantes, não provocam necessariamente um efeito de homogeneização como, muitas vezes, 

algumas vozes alarmistas pressupõem.  
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