
alar sobre futebol é falar sobre o fe-
nômeno sócio-ecônomico-político
mais significativo dos séculos XX e
XXI. Basta pensar logo de pronto
nas cifras financeiras a que se refe-
rem os dirigentes desse esporte em

todo o mundo. E algo que vem sendo muito discuti-
do em todos os níveis e em todas as esferas, e não só
do poder. Quando falo do poder falo dos governos
de diferentes países quando o assunto são os macro
eventos, como as Copas do Mundo, as Copas Euro-
péias, Asiáticas, Americanas ou Africanas; mas tam-
bém daqueles homens que dirigem federações espor-
tivas da modalidade e ainda dos dirigentes de clubes.

32



Hoje, quando se usa a expressão
"falar de futebol é falar de coisa séria",
quase ninguém a considera algo inusi-
tado, mas quando foi cunhada (quem
sabe por quem?) era olhada com espan-
to. Afinal o futebol não era considerado
um esporte de realce ou até mesmo a
ser respeitado, ou melhor, era visto, no
Brasil com certeza, como algo marginal.
Nem era assunto a ser tratado em re-
vistas acadêmicas. Atualmente passou a
ser tema muito tratado em todas as uni-
versidades e é objeto de teses de mes-
trado e doutorado. Desde sempre achei
que falar de futebol era falar de assunto
importante porque dele tratar era cuidar
do sentimento coletivo, de algo que ex-
plicava o 'povo' e sua 'paixão'.

Durante muito, muito tempo, o
Brasil foi qualificado como o "pais do

futebol". Era como nós queríamos ser
vistos, e sobre isso muito se escrevia,
ainda porque a circulação da informação
era de outra ordem. Os assuntos todos
demoravam a circular e o futebol era
tema tratado em um parágrafo, quando
muito, pelos grandes jornais. Era algo
secundário mesmo.

O Século XX se incumbiu de mo-
dificar isso e, em especial, depois da Se-
gunda Guerra Mundial e com o advento
das imagens via televisão.

Quando se fala de futebol é preci-
so ter em mente o que são, na atualidade
mais que sempre, mas 'desde sempre',
os jogadores de futebol. Os futebolistas
são verdadeiros ídolos. Eles acabam de
tal forma envolvidos, por tudo que os
cercam, que se transformam (com seus
clubes) em uma 'metáfora religiosa'.
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Hilário Franco Júnior, em seu re-
cente livro A. Dança dos Deuses - Futebol,
Soâedade, Cultura foi muito feliz ao desta-
car: "Os jogadores são ídolos, a camisa
e a bandeira do clube, 'manto sagrado',
os gols aparentemente ilógicos, espíri-
tas, gestos religiosos (ortodoxos ou não)
cercam todo ambiente futebolístico. As
defesas incríveis são 'milagrosas', e seus
autores, 'santos'. O Maracanã é o 'tem-
plo sagrado do futebol brasileiro', o ve-
lho estádio do Barcelona (Lês Corts) era
chamado 'catedral', como hoje o 'estádio
da Luz', do Benfica. Sintetiza tudo isso
um cartaz exibido por um torcedor du-
rante a Copa de 1994, USA. learn Soccer
is religion' (Aprendam Estados Unidos!
Futebol é religião)."

Vamos também pensar como essa
'metáfora' e até a religiosidade são vivi-
das na América Latina e em decorrência
no Brasil. Atualmente a gente tem que
pensar que o futebol não tem fronteiras

e se algo é global em "tempos de globa-
lização", esse algo é o futebol.

Vamos restringir o espaço geográfi-
co às dimensões da América Latina, pen-
sando do México à Argentina, somente
para efeitos específicos desses comentá-
rios. Logo somos obrigados a pensar em
datas marcantes: 1930,1950,1962 e 1970.
A primeira é o marco inicial dos campeo-
natos do Mundo. Tudo começou na Amé-
rica do Sul e dentro dela em Montevidéu,
no Uruguai. O ano de 1950, outro mar-
co sul - americano: Copa do Mundo no
Maracanã, no Rio de Janeiro — Brasil. E,
desde então, o Maracanã virou o templo
do futebol, a comprovar a idéia da religio-
sidade que envolve o esporte.

Se a Copa uruguaia foi o início
de tudo, a brasileira foi a maior tragédia
vivida por um país no mundo contem-
porâneo. Embora fosse um evento es-
portivo, a derrota do Brasil, em pleno
Maracanã e para o Uruguai é algo tão
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marcante que os brasileiros ainda vivem
o acontecimento e sofrem a cada dis-
puta esportiva entre Brasil e Uruguai.
E preciso levar em conta que à medida
que o tempo passa e as gerações se su-
cedem a situação se altera. Os jovens
não só não têm as mesmas sensações
vividas pelos seus antecessores, como
nem mesmo têm a mesma paixão pelo
próprio futebol. E os jogadores brasilei-
ros têm sido infinitamente melhores que
os uruguaios não só nas disputas entre
as seleções, mas também entre os clubes
de cada país. Entretanto, os grandes ri-
vais do Brasil, tanto jogadores corno a
seleção, são os argentinos. Até mesmo
se pensarmos tão somente em aspectos
comerciais, os jogadores brasileiros são
os mais buscados pelos europeus, árabes,
norte-americanos, africanos... . E não só
jogadores, os técnicos também.

Não ousaria dar um número, mas
são muitos os atletas futebolistas que

deixam o Brasil anualmente. E para dis-
putar todos os campeonatos e de todas
as categorias. Na maioria, deixam o país
quando ainda são desconhecidos; ao
contrário do que sucedia até o último
quartel do século XX, quando só os cra-
ques renomados saíam do país.

Mas, se 1950 foi uma data a mar-
car o Brasil pela derrota, o ano de 1962
foi o da confirmação de uma geração
vitoriosa. E, de certa forma, a consagra-
ção de muitos dos craques brasileiros
que haviam dado ao Brasil, a primeira
grande vitória: a de 1958. E uma vitória
conquistada lá na Suécia, fora de casa,
como é jargão no futebol.

A América Latina (em especial a
América do Sul) começava a viver a he-
gemonia do Brasil. A ascensão do país
na área futebolística e a liderança indis-
cutível, no entanto, aconteceria com a
Copa de 1970, disputada no México e
que daria o tricampeonato ao Brasil.
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O Brasil vivia um período de ex-
ceção política, com uma ditadura mili-
tar, que se aproveitou desse feito para
melhor se situar no governo e ser mais
bem aceita pelo povo. Aliás, como
aconteceria na Argentina em 1978.

O uso do futebol, por qualquer
governante, mas em especial pelos regi-
mes de exceção é uma marca em todo
continente centro e sul-americano. Não
cabe aqui este debate.

Todo o continente latino-ameri-
cano é muito ligado ao fenômeno fu-
tebol. Tanto a América Central como a
América do Sul têm nele um referencial
indiscutível e as seleções nacionais en-
cerram em si o sentimento patriótico e
seus jogadores são heróis e representam
sempre a própria Pátria. Um livro recen-
temente editado no Brasil pela Compa-
nhia das Letras — A. Guerra do Futebol,
de Ryszard Kapuscinsld — um excelente
jornalista polonês, relata uma gerra-re-
lâmpago entre El Salvador e Honduras,
em 1969, quando a disputa entre as duas
seleções deu motivo a uma verdadei-
ra guerra; que felizmente durou muito
pouco, mas marcou época.

Desde um incidente mais marcan-
te como este até as 'brigas' entre torci-
das, em quaisquer dos países onde sejam
disputados, campeonatos regionais ou
mundiais demonstram a paixão pelo es-
porte. Muitas vezes um fanatismo, que,
mais uma vez, nos conduz à metáfora
religiosa de Hilário Franco Júnior.

Na América Latina como, aliás,
em todo mundo, é indiscutível que o fu-
tebol é não só urna paixão, mas também
o verdadeiro 'esporte das multidões',
como já foi qualificado, em determina-
do momento de sua história.

Não é tema que se esgote, mas
que levanta numerosas questões, e en-
volve todas as atividades humanas e em
todos os quadrantes de nosso mundo.

José Sebastião Witter é professor da Faculda-
de Filosofia, Letras e Ciências Humanas da
USPf e ministrou o primeiro curso de Histó-
ria do Futebol na mesma universidade.
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