
 

 
7.  O DESPORTO DO NOSSO CONTENTAMENTO 

 Apontamentos sobre a popularidade do futebol1 

 
 

 
O futebol sobressai como a modalidade desportiva mais popular na globalidade 

dos países europeus. Esta popularidade assume um duplo sentido. Por um lado, o 

futebol destaca-se como o desporto que mais público mobiliza, granjeando adeptos em 

todos os grupos e quadrantes sociais. Nesta linha, o futebol ergue-se como “desporto-

rei”, impondo-se na qualidade de desporto universal. Por outro lado, a popularidade do 

futebol remete para o facto de ser o desporto predilecto das classes populares. Como 

conceber esta dupla popularidade do futebol, o seu carácter simultaneamente universal e 

particular? Muitas razões podem ser aduzidas. Cingir-nos-emos, neste texto, a sugerir 

apenas algumas.  

 

1. O desporto predilecto das classes populares 

 

Comecemos pela preferência das classes populares pelo futebol. 

Quadro 1: Preferência desportiva por concelho e classe social (em %) 
 

Concelho  Braga   Melgaço   Totais  
 
Classe social 

Diplo- 
mados 

Indepen- 
dentes 

Ope-
rários 

Diplo- 
mados 

Indepen- 
dentes 

Ope- 
rários 

Diplo- 
mados 

Indepen- 
dentes 

Ope-
rários 

Natação 48.8 13.5 11.8 46.3 8.5 2.6 47.9 11.1 8.5 
Volei ou similares 10.0 0.0 1.5 7.3 0.0 2.6 9.1 0.0 1.9 
Ténis 10.0 7.7 0.0 7.3 0.0 0.0 9.1 4.0 0.0 
Ginástica ou simil. 11.2 1.9 4.4 12.2 6.4 0.0 11.6 4.0 2.8 
Desportos raros 7.5 3.8 2.9 14.6 4.3 0.0 9.9 4.0 1.9 
Desp. motorizados 1.2 7.7 1.5 0.0 12.8 7.9 0.8 10.1 3.8 
Caça ou pesca 0.0 5.8 4.4 2.4 21.3 21.1 0.8 13.1 10.4 
Atletismo+ciclismo 6.2 9.6 14.7 2.4 14.9 7.9 5.0 12.1 12.3 
Futebol 2.5 48.1 42.6 4.9 23.4 55.3 3.3 36.4 47.2 
Nenhum 2.5 1.9 16.2 2.4 8.5 2.6 2.5 5.1 11.3 
Total (%) 
Total (inquiridos) 

100.0 
80 

100.0 
52 

100.0 
68 

100.0 
41 

100.0 
47 

100.0 
38 

100.0 
121 

100.0 
99 

100.0 
106 

                                                 
1 Uma primeira versão deste texto foi publicada, com o mesmo título, na revista Boletim Cultural de 

Melgaço, nº1, 2002, pp. 127-161. Uma segunda versão foi publicada, com o título “Uma esfera cuja 
circunferência está em parte nenhuma: apontamentos sobre a popularidade do futebol”, na revista 
Economia e Sociologia, nº74, Évora, 2002, 105-131. 



 

Em 1992, lançou-se um inquérito em duas freguesias de Melgaço (Prado e Vila) 

e numa freguesia de Braga (S. Victor). A amostra abrangia três grandes categorias 

sociais: operariado, classes médias independentes (comerciantes, artesãos e pequenos 

patrões) e novas classes médias diplomadas (professores, enfermeiros, educadores, 

assistentes sociais...). O questionário comportava a seguinte pergunta: “qual é o 

desporto que, se pudesse, mais gostaria de praticar?”. O Quadro 1 e o Gráfico 1 

apresentam os resultados obtidos (para uma descrição mais pormenorizada da 

metodologia e dos resultados deste inquérito, ver Gonçalves, 1996). 

No conjunto dos inquiridos, o futebol surge como o desporto predilecto de perto 

de metade (47,2%) dos operários e mais de um terço (36,4%) dos independentes. Em 

contrapartida, só 3,3% dos diplomados assinalam o futebol como o desporto que mais 

gostariam de praticar. Ocorre o inverso com a natação, escolhida por quase metade 

(47,9%) dos diplomados, mas por apenas 11,1% dos independentes e 8,5% dos 

operários. 

Tudo parece passar-se como se existisse uma correspondência entre a posição social dos 

inquiridos e as suas preferências desportivas. O que vai de encontro ao senso comum. 

Consoante as categorias sociais, assim variam as probabilidades de se eleger este ou 

Gráfico 1:  Desporto preferido por classe social - Braga e Melgaço
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aquele desporto. No caso vertente, a natação, o ténis, o voleibol e a ginástica atraem 

mais as novas classes médias, ao passo que os desportos motorizados, a caça e a pesca 

resultam mais do agrado das classes médias independentes. Por último, o futebol tende a 

recolher mais adeptos entre os operários. Como elucidar esta repartição desigual dos 

gostos em matéria de desporto?  

 

1.1.  Condições sociais e estilos de vida 

 

Esquematicamente, pode conceber-se uma sociedade, por exemplo a portuguesa, como 

um espaço onde grupos e indivíduos ocupam posições distintas, mais ou menos 

distantes entre si consoante as respectivas propriedades se assemelham ou não. Os 

grupos com propriedades similares aparecem próximos; pelo contrário, afastam-se 

aqueles cujas propriedades se opõem. O Gráfico 2 propõe uma ilustração deste tipo de 

cartografia. Trata-se de uma imagem simplista e redutora, mas que, mesmo assim, se 

tem manifestado útil na abordagem de inúmeros fenómenos e comportamentos sociais. 

A sua construção conjuga uma multiplicidade de atributos socialmente relevantes, tais 

como, por exemplo, a profissão, o grau de instrução, a residência, a origem social, o 

património económico, os rendimentos e o consumo. O mapa resultante discrimina e 

hierarquiza os diferentes grupos e categorias sociais segundo dois eixos, que remetem, 

ambos, para os recursos mobilizáveis pelos indivíduos nas suas relações e actividades. 

Estes recursos podem ser encarados como diversas espécies de capital: o económico, o 

cultural, o social (“capacidade de influência”) e o simbólico (prestígio ou 

reconhecimento social). O primeiro eixo, vertical, considera o volume total de capital, 

independentemente das espécies. Escala gradualmente os diversos grupos socias, desde 

os menos providos em todas as espécies de capital, por exemplo, os assalariados 

agrícolas, até aos mais dotados, por exemplo, os quadros superiores e as profissões 

liberais. O segundo eixo, horizontal, distingue os grupos em função da composição do 

seu património, mais precisamente, dos pesos relativos dos capitais económico e 

cultural. Nos grupos situados à esquerda do espaço social predomina o capital cultural; 

no lado oposto, o capital económico. Na primeira situação encontram-se, por exemplo, 

os professores e na segunda, os comerciantes e os agricultores. Como foi referido, os 

grupos vizinhos no espaço social tendem a partilhar um extenso e consistente rol de 

propriedades e afinidades, por sua vez distinto, senão oposto, ao daqueles que ocupam 

posições afastadas. No gráfico 2, as indicações respeitantes às propriedades objectivas 



aparecem em letra normal; as relativas aos estilos de vida, em itálico. Cada indicação 

localiza-se no núcleo central, espécie de epicentro, da distribuição do atributo 

correspondente. Isto não significa que apenas os grupos situados nessa área possuem 

esse atributo. Quer dizer, isso sim, que quanto mais nos afastamos desse ponto menores 

são as probabilidades de encontrarmos indivíduos com esses atributos. Por exemplo, as 

indicações golfe e “pai com estudos superiores” surgem no topo do gráfico, na área 

junto às profissões liberais, o que não impede que existam pessoas noutros lugares do 

espaço social que joguem golfe ou cujo pai tenha estudos superiores; é, contudo, 

provável que a proporção de indivíduos com essas características vá descendo à medida 

que se passa, por exemplo, das profissões liberais para os quadros médios, e destes para 

os operários. Em contrapartida, aumenta a proporção de indivíduos que jogam futebol 

ou cujo pai não tem nenhum diploma. 

Para além de recursos distintos, cada área envolve condições e modos de vida 

específicos. Um engenheiro tem, à partida, mais probabilidades do que um operário de 

ser proprietário, e não inquilino, de uma casa espaçosa, com um escritório recheado de 

livros e computador pessoal ligado à internet. Às diferentes áreas associam-se, assim, 

diferentes estilos de vida. Pessoas próximas tendem a perfilhar modos de estar, de fazer 

e de avaliar que lhes são próprios e distintos das demais. Variam, portanto, não só os 

recursos disponíveis, mas também os constrangimentos e as expectativas de vida. 

Observa-se uma propensão para os “gostos” e as aspirações se coadunarem com as 

condições e as possibilidades de vida. Ao nível dos comportamentos e dos desejos, o 

normal é cada um “lançar o passo conforme a perna”. Neste enfiamento, não admira 

serem, por exemplo, os comerciantes, os artesãos e os pequenos patrões quem mais 

declara preferir a caça e a pesca como modalidades desportivas. “Presos ao negócio” 

durante a semana, estes profissionais procuram, ao fim-de-semana, na caça ou na pesca 

em plena natureza um relaxamento e um escape apropriados. 

 



 



 
 

1.2. Usos e percepções do corpo 

 

Os usos e as percepções do corpo constituem um domínio onde os efeitos 

combinados das condições e dos estilos de vida se tornam particularmente notórios. Nas 

classes populares, o corpo é, em boa medida, encarado como um instrumento de 

trabalho, porventura o instrumento de trabalho por excelência. O corpo quer-se forte, 

abnegado e disciplinado. Ascese e resistência são duas componentes fundamentais na 

experiência popular do corpo: importa resistir à fatiga, à dor, à doença, às manhas e às 

tentações do corpo. Cuidar do corpo é, antes de mais, restaurar energias e aprontá-lo 

para o trabalho. A alimentação é suposta fornecer força e sustento para horas a fio de 

actividade física desgastante. Ingerida até enfartar, deve deixar uma pessoa satisfeita. 

Como mostra o gráfico 2, são estas as classes que mais consomem e apreciam batatas, 

massas, lardo, pão, carne vermelha e vinho tinto, tudo “nutrientes de resistência” que se 

acredita prodigarem força e energia. Quem não partilhar estes princípios de ascese e 

resistência, por exemplo, quem receia a mínima dor, se alarma ao primeiro sinal de 

doença, dá excessiva atenção ao embelezamento do corpo ou não é bom garfo, corre o 

risco de ser considerado “piegas” ou, no mínimo, “esquisito”. “Quem não é bom para 

comer não é bom para trabalhar”, e quem não é bom para trabalhar põe em causa a sua 

sobrevivência e a dos seus. 

Nas novas classes médias, o corpo é assumido como um emblema ou cartão de 

visita. Em profissões que lidam com actividades de representação, comunicação e 

relações públicas, o corpo afirma-se, antes de mais, como um vector de apresentação de 

si e, por extensão, do posto ocupado. Cuidar do corpo, especialmente da sua aparência, 

é um imperativo ao mesmo tempo pessoal, profissional e cultural. O aprumo e o 

controlo das formas tornam-se uma obrigação. O grau de estilização do corpo 

manifesta-se deveras elevado. Para isso contribuem o exercício físico, a rectificação dos 

gestos, a cosmética, a dietética, a medicina e a cirurgia plástica. Em nome da linha, 

aceita-se infligir, excepcionalmente, alguns sacrifícios ao corpo. A alimentação quer-se 

regrada, frugal e equilibrada, com predomínio de grelhados, saladas, congelados e da 

água mineral (ver gráfico 2).  

Esta pluralidade de posturas e atitudes corporais espelha-se numa infinidade de 

comportamentos e representações. Nas classes populares, uma pessoa considera-se 



doente, não tanto porque está com dores ou com alguma indisposição, mas porque se 

sente fraco, inapto, portanto, para prosseguir a actividade e continuar a render. Já nas 

novas classes médias, uma pessoa estima-se doente quando não está em forma ou sente 

um mal-estar (Boltanski, 1971). Nas classes populares, dedicar excessiva atenção ao 

corpo e despender demasiados meios, incluindo tempo, a embelezá-lo pode configurar 

uma atitude tão suspeita quanto criticável. Nas novas classes médias, pelo contrário, a 

escuta do corpo e a prioridade estética impõem-se como práticas e valores prementes.  

 

1.3. O espaço dos desportos 

 

A diversidade de disposições corporais exprime-se, também, ao nível das 

práticas e dos gostos desportivos. No caso do espaço social esboçou-se um mapa com as 

diversas posições e propriedades sociais. Vamos ensaiar, agora, um exercício similar 

com os desportos e respectivos atributos. O gráfico 3 apresenta um dos resultados 

possíveis, o espaço dos deportos, apoiado nos resultados obtidos pela equipa de P. 

Bourdieu, em particular por C. Pociello (1981; 1995). Contempla os principais critérios 

discriminantes das modalidades desportivas, desde os mais “motores” (posturas, gestos, 

cadências, dinâmicas, destrezas, energias) até aos de pendor mais socio-cultural 

(distâncias de guarda, enquadramentos, relação com o público, socialidades, estilos, 

identidades, simbologias). O espaço dos desportos considera, ainda, as correspondências 

e afinidades entre estas várias modalidades desportivas e as categorias sociais que as 

praticam e consomem (associando, por exemplo, o golfe à alta burguesia e as corridas 

de fundo às classes populares). 

 

Antes de abordar a configuração do espaço dos desportos e a sua relação com o 

espaço social (gráfico 2), interessa relevar as diferenças de prática desportiva, 

independentemente da modalidade. Socorramo-nos das estatísticas respeitantes à 

sociedade francesa (quadro 2). Embora a frequência global da prática desportiva tenha 

aumentado de 39% para 48% entre 1967 e 1988, as distâncias entre categorias 

socioprofissionais mantiveram-se significativas. A actividade desportiva tende a 

aumentar à medida que se sobe no espaço social. Em 1988, 31% e 47% dos agricultores 

e dos operários praticam, pelo menos, um desporto; esta percentagem sobe, no entanto, 

para 73% nas profissões intermédias e para 81% nos quadros e nas profissões liberais. 

 



 

 

 

  



 

Quadro 2: Prática desportiva por categoria socioprofissional do chefe de família - 

França, 1967 e 1988 (em % por célula) 

 

Categoria socioprofissional 1967 1988 
Agricultores 19 31 
Operários 39 47 
Empregados 46 55 
Artesãos, comerciantes, patrões 52 58 
Profissões intermédias 62 73 
Quadros e profissões liberais 71 81 

Totais 39 48 

Fonte: INSEE (in Defrance, 1997) 
 

O espaço dos desportos (gráfico 3) estrutura-se segundo várias linhas de 

demarcação. A principal opõe as práticas de força e resistência, próximas da base, às de 

carácter mais informacional, no topo. As primeiras apelam, sobretudo, ao esforço, à 

persistência e, por vezes, ao sofrimento; as segundas requerem estratégia, gestão da 

informação, decisão e reflexos. Caricaturando, poderíamos sugerir que umas convocam 

mais o “espírito” e as outras o “corpo”. À medida que subimos na hierarquia social 

diminui o uso do corpo como instrumento e aumentam as suas funções de comando e 

expressão. A meio do espaço, deparamo-nos com os desportos energéticos. São 

modalidades (e.g. a ginástica) que não assentam na força ou no esforço, nem exigem 

logísticas imponentes. O seu exercício repousa, essencialmente, no auto-controlo e no 

domínio técnico, adquirido através de aprendizagens mais ou menos longas. Não se 

trata de ser o mais forte ou o mais esforçado, nem de pilotar a máquina mais potente, 

mas de ser o mais hábil, tirando, eventualmente, o melhor partido de instrumentos 

simples e leves, tais como as raquetes ou os patins. Acredita-se ser possível, como no 

judo, os fracos suplantarem os fortes, em suavidade, graças ao jeito e à técnica 

(Pociello, 1995). São exemplos de desportos de força e resistência, a maratona ou o 

boxe; de desportos energéticos, a natação, o judo, o hóquei em patins ou o ténis; de 

desportos informacionais, o alpinismo, o rafting, a vela, o parapente ou o windsurf. 

Nestes últimos, o desportista controla uma aparelhagem leve e flexível gerindo, em 

equilíbrio instável, as informações provenientes do ambiente (água e vento) de feição a 

retirar, não pela força mas graças aos reflexos e ao domínio técnico, o melhor proveito 

da situação. 



Esta tipologia não esgota os vectores de diferenciação social dos desportos. 

Outros aspectos variam significativamente quando se percorre, da base para o topo, o 

espaço dos desportos. 

1. Acentua-se a estilização das práticas, a tónica sendo, progressivamente, 

colocada no gesto e na forma, em detrimento do conteúdo e do rendimento. No limite, 

importa mais o modo como se faz do que aquilo que, em substância, é feito. Neste 

sentido, cava-se uma distância enorme entre, por um lado, o levantamento de pesos ou 

as corridas de fundo e, por outro, o ski ou os desportos equestres. Esta estilização 

assume, amiúde, foros de estetização. A experiência desportiva promove, assim, a 

graciosidade, a elegância e a harmonia. O desígnio estético não se confina a 

modalidades óbvias como a patinagem artística, impregna, também, os desportos de 

expressão de si (expressão corporal), orientais (aikido), de deslize (ski) ou radicais (surf, 

voo livre). Uma leitura de cariz estético pode estender-se mesmo a desportos como o 

ténis, o golfe ou a equitação. 

2. As competições tornam-se menos duras e frontais. Nalgumas existem 

mediações proporcionadas pelo recurso a máquinas, animais ou interpostas pessoas. Em 

alguns casos, a própria figura do adversário volatiliza-se. Se em modalidades como o 

rugby ou a luta, o afrontamento é directo e sem eufemismos, no automobilismo, por 

exemplo, a competição envolve carros, e nos hipódromos, as corridas entre escudarias 

processam-se através dos cavalos e dos jóqueis. No golfe, o adversário aproxima-se de 

uma noção limite. Por último, no alpinismo, na espeleologia ou no mergulho a figura do 

adversário desaparece, a menos que se atribua este papel à natureza e aos seus 

elementos. 

3. À medida que nos aproximamos do topo, as logísticas, os instrumentos e os 

enquadramentos resultam cada vez mais abundantes, caros e sofisticados. A luta, o 

boxe, as corridas de fundo e o levantamento de pesos pouco exigem para além do corpo 

humano. Pelo menos, nada que se compare com os meios requeridos pelos desportos de 

gelo ou pelo motonautismo. Principia-se pelas bolas, redes, tacos, raquetes ou patins, 

acaba-se com os courts, os barcos e os autódromos. Esta escalada da instrumentação 

sofre uma bifurcação: para o lado da burguesia patronal, crescem as máquinas caras, 

pesadas, potentes e movidas a combustível; para as bandas da burguesia cultivada, 

proliferam as aparelhagens ultra-leves, ecológicas, cibernéticas, autênticas extensões do 

corpo humano movidas a energia natural. A asa delta ou a prancha de surf são exemplos 

elucidativos desta última geração de instrumentos. 



4. Um dos traços que melhor exprime a imbricação das características “físicas” e 

socioculturais nas actividades desportivas prende-se com as relações intercorporais, 

nomeadamente com os contactos permitidos e as distâncias de guarda. As distâncias e 

os contactos entre competidores variam de desporto para desporto. Esta variação 

também ocorre entre civilizações, períodos históricos, culturas e grupos sociais (Hall, 

1971; 1984). Três exemplos retirados da experiência quotidiana. De regresso a Portugal, 

num aeroporto de Paris, o check-in do voo para o Porto fica ao lado do destinado a 

Nova Iorque. No primeiro caso, a fila de espera é curta mas compacta, com as pessoas 

muito juntas e lado a lado. A outra fila é mais longa, porque alinhada e com as pessoas a 

guardarem cerca um metro de distância entre si. Razões históricas e culturais explicam, 

provavelmente, esta divergência de comportamentos. Segundo exemplo. Nos correios, 

nas finanças ou noutro sítio qualquer, todos nós tivemos o ensejo de observar filas de 

espera. Se repararmos, as filas, normalmente apertadas, são, por vezes, quebradas, aqui 

e além, por vazios maiores. Se atentarmos nas pessoas que precedem esses vazios, é 

provável que elas dêm sinais de incómodo e desconforto. Conseguindo um intervalo à 

sua frente, sempre que a fila dá um passo, tentam, através de gestos e trejeitos vários, 

salvaguardar, em vão, um espaço atrás. Conseguem, portanto, manter as distâncias à 

frente, mas não atrás. Isso já depende de outras pessoas. Se prosseguirmos a observação, 

talvez sejamos induzidos a concluir que as pessoas incomodadas pertencem, ao 

contrário das demais, às classes média ou alta. O que se verifica é que as distâncias 

intercorporais e os espaços reivindicados para os corpos variam apreciavelmente 

consoante a classe social. Quanto mais elevada esta for, maiores tendem a ser as 

distâncias e espaços interpessoais. Terceiro exemplo. No corredor de uma escola, 

grupos de alunos conversam entre si. Vem um professor, os alunos afastam-se mais do 

que necessário. Vem um colega, tem que abrir passagem... O tamanho dos espaços 

concedidos depende do poder reconhecido às pessoas. A partir destes exemplos é de 

esperar que quanto mais alto estivermos no espaço dos desportos maiores tendem a ser 

as distâncias e menores os contactos entre competidores. Perto da base, abundam os 

desportos de proximidade e contacto. À medida que ascendemos, as distâncias entre os 

corpos aumentam e os contactos tornam-se mais regulamentados, pontuais, evitados e, 

até, inexistentes. Podemos recorrer aos jogos de bola para ilustrar estas tendências. No 

rugby como no futebol, a mobilidade dos competidores conhece poucas restrições e os 

contactos, para não dizer os choques, são uma constante. No basquetebol e no andebol, 

a mobilidade e os contactos são mais restritos, sendo maior o leque das proibições. No 



voleibol, os adversários evoluem em campos separados, as possibilidades de contacto 

circunscrevendo-se ao nível da rede. Enfim, no ténis ou no golfe, as distâncias são 

máximas e os contactos mínimos. Curiosamente, avançando nesta série de desportos (do 

rugby e do futebol ao ténis e ao golfe), para além das proximidades e dos contactos, 

também diminui o tamanho das bolas, como que a subentender maior precisão e 

dexteridade. 

5. Propensos a maiores interacções corporais, os jogos colectivos e os desportos 

de equipa predominam junto à base do espaço dos desportos. Afastando-nos, tornam-se 

mais frequentes os desportos individuais, assim como as modalidades solitárias.  

Para não prolongar este já extenso rol de oposições entre o topo  e o sopé do 

espaço dos desportos, passemos a  algumas diferenças observáveis na horizontal, ou 

seja, entre os lados superiores esquerdo e direito. No cimo à direita, na área das classes 

mais dotadas em capital económico, prevalecem os desportos que exigem cenários e 

logísticas imponentes, caros, raros e sofisticados (autódromos, hipódromos, marinas, 

aeroportos) e que envolvem máquinas pesadas, potentes, consumidoras de 

combustível e mecanicamente pilotadas (por exemplo, o automobilismo e os 

desportos aeronáuticos). A potência impõe-se como a divisa mais adequada para 

caracterizar estes desportos. Deslocando-nos para esquerda, os engenhos tornam-se 

mais leves e mais suaves. Utilizados como extensões do corpo (patins, skis, pranchas, 

asas, barbatanas), eles destacam-se pela sua vertente ecológica. Não poluentes, estas 

novas modalidades resultam de derivações ousadas e imaginativas de desportos 

motorizados tradicionais. É o caso do windsurf e do parapente em relação a 

determinados desportos náuticos e aeronáuticos motorizados (acrobacias aéreas, voo a 

motor, regatas, ski aquático). De origem californiana, apresentam-se com um cariz 

triplamente ecológico: 1) são praticados por desportistas que perfilham um ideal 

ecologista; 2) têm lugar em espaços abertos e livres em contacto com a natureza, de 

preferência selvagem; 3) as energias “doces” que os movimentam provêm dos próprios 

elementos naturais onde evoluem, nomeadamente o ar e a água, que são tomados, ao 

mesmo tempo, como adversários e parceiros no quadro de uma relação marcada pela 

cumplicidade e pelo equilíbrio. 

Antes de concluir este comentário da configuração do espaço dos desportos, 

importa assinalar alguns traços que individualizam as modalidades localizadas no 

quadrante superior esquerdo, correspondente às burguesias diplomadas. Nesta área 

desportiva tendem a esbater-se realidades como a regulamentação, a balizagem, a 



padronização, a competição e a porfia do rendimento. Desvanecem-se as pistas, as 

marcações, as supervisões, as cronometragens e as sanções disciplinares. Perdem 

fundamento e consistência figuras como a do director desportivo, do treinador, do 

árbitro, do júri ou do conselho de disciplina. Na qualidade de desportos que se 

pretendem livres, furtam-se a hierarquias, convenções e controlos. São, ainda, desportos 

de evasão não só da rotina quotidiana como também das próprias teias e pressões da 

sociedade. Paralelamente a esta “suspensão” da ordem social disciplinar, observa-se 

uma primazia do simbólico, uma proliferação de micronarrativas, uma comunicação 

neotribal de performances, experiências e emoções. Esta efervescência da palavra 

afigura-se-nos algo paradoxal face ao intuito de “suspensão da ordem social”.  Em 

poucos domínios o social se inscreve com tanta pujança como nas palavras, ou seja, na 

ordem do discurso. Trata-se, possivelmente, de uma compartimentação de 

mundivivências e sentidos sociais, orientada por uma postura neo-romântica com algum 

tempero “pós-moderno”: subjectividade, autonomia, expressividade, experiência, 

evasão, exotismo, exploração, descoberta, aventura, navegação, voo, deslize, natureza, 

fronteira, iniciação, imprevisibilidade, risco, vertigem, liberdade, sentimentos, emoções, 

sensações, prazer, imaginação, criatividade, sonho, arte, momentos, presente, 

contingência, originalidade, estilhaçamento, nicho... Entramos, de qualquer modo, num 

universo em que a vivência desportiva e a sua comunicação se entrelaçam, ao ponto de a 

interpretação da experiência parecer, por vezes, constitutiva da sua fruição. Acrescente-

se que estamos perante modalidades desportivas altamente prestigiadas e prestigiantes, 

cujo rendimento simbólico passa, sobretudo, pela partilha e comunicação de sensações e 

experiências. Contada pela enésima vez, a narrativa de voltigens aéreas, numa avionete 

precária, na névoa de umas cataratas medonhas, localizadas algures num recanto 

inacessível do continente sul-americano, continua, longos anos volvidos, a render 

preciosas mais-valias ao autor da proeza. Aventuras como esta permitem marcar pontos 

no campeonato da estima e da classificação social. Devida e oportunamente 

comunicados, estes momentos desportivos afirmam-se como fontes não desprezíveis de 

dividendos simbólicos. 

O gráfico 4 tenta sumariar, de forma esquemática e linear, estas e outras 

propriedades do espaço dos desportos. Contempla quatro grandes grupos de desportos 

relacionados com outras tantas áreas cardeais do espaço social: no topo, as práticas 

mundanas, centradas na alta burguesia; à direita, as práticas motorizadas, próximas da 

burguesia patronal; à esquerda, as novas práticas desportivas (radicais, orientais, 



ecológicas), características das classes médias e altas detentoras de um capital cultural 

elevado; em baixo, as práticas de força e esforço, associadas, principalmente, às classes 

populares. 

Este esquema do espaço dos desportos proporciona-nos cinco ordens de 

informação: 

Cada rectângulo, para além da designação do grupo, faculta-nos 1) exemplos de 

modalidades e 2) dados acerca do perfil dos praticantes. As etiquetas anexas (ovais ou 

em arco) realçam 3) alguns traços específicos dos desportos envolvidos. As setas 

indicam, no interior, 4) pares de oposição particularmente discriminantes entre os 

grupos considerados e, no exterior, 5) alguns tópicos dos discursos e representações que 

os desportistas perfilham acerca dos praticantes de outros desportos. 

Concentremo-nos, a título de exemplo, no bloco das práticas mundanas. 

Pertencem a este grupo modalidades como o golfe, a equitação, o ténis (em relva ou em 

terra batida) e o polo. Trata-se de práticas elitistas, selectas e calmas cujo acesso se 

encontra pontuado por várias filtragens. Estes desportos ocorrem, normalmente, em 

espaços reservados e protegidos, privados ou de clubs, onde a entrada é limitada a 

sócios e a pares. Para além dos obstáculos ao acesso inerentes aos elevados custos 

destas práticas e aos processos de cooptação nos clubes, outros se erguem a um nível 

prático. Por um lado, estes desportos requerem uma aprendizagem que além de longa 

deve ser precoce (começa-se a aprender equitação, golfe ou ténis já na infância ou, pelo 

menos, durante a adolescência). Por outro lado, as socialidades asseveram-se 

extremamente centrípetas, os intrusos ou os outsiders sendo sistemática e 

criteriosamente excluídos. Os praticantes mais prováveis destes desportos recrutam-se 

prioritariamente no seio da alta burguesia, dotada em todas as espécies de capital 

(económico, cultural, simbólico e social). Este último, o capital social, respeitante à 

capacidade de mobilizar “conhecimentos” e “relações sociais”, desempenha, neste 

domínio, um papel importante. Os membros da alta burguesia, designadamente os 

ligados às profissões liberais (médicos, advogados, arquitectos), não só prezam e 

cultivam as “boas relações”, como usufruem delas na sua vida activa. Acontece que 

estes desportos, selectos e calmos, em espaços reservados, apostados no “social”, 

disputados entre iguais, se ajustam perfeitamente aos requisitos e desígnios, 

eventualmente profissionais, dos seus adeptos. Desta realidade decorre o destaque 

concedido ao capital social na definição do perfil dos praticantes deste bloco de 

desportos. 





  

Quanto à comparação com outros blocos, esbocemos apenas uma rápida 

confrontação com o bloco das novas práticas desportivas. Se as primeiras são 

tradicionais, as segundas querem-se inovadoras e não conformistas; umas confinam-se 

em espaços reservados e previamente preparados, as outras aventuram-se na natureza 

selvagem; umas requerem uma aprendizagem precoce e longa, as outras permitem uma 

aprendizagem tardia e relativamente rápida; umas eliminam o risco, as outras procuram-

no; enfim, de um lado predomina uma postura extrovertida virada para o convívio, do 

outro, a introversão, a descoberta e a expressão de si. Por último, no que respeita às 

representações recíprocas, os adeptos das práticas mundanas classsificam os praticantes 

das novas modalidades desportivas como “lunáticos”, os quais respondem rotulando, 

por sua vez, os primeiros como “snobs” e antiquados. 

Este exercício pode ser estendido às restantes informações contidas no gráfico 4. 

Não faz, porém, sentido prolongá-lo no âmbito deste artigo. Apesar de tudo, o seu 

propósito reside, recordemo-lo, no esclarecimento da popularidade do futebol. 

Convidamos, por isso, o leitor a prosseguir o exercício, desafiando-o, inclusivamente, a 

sondar as afinidades, correspondências e homologias eventualmente existentes entre os 

diversos blocos de desportos e as categorias sociais que mais os praticam e apreciam. 

Por nossa parte, para além das indicações já disseminadas, delinearemos, sucinta e 

superficialmente, algumas ligações entre, por um lado, as classes populares e as 

“práticas ascéticas, energéticas e de força” e, por outro lado, as novas classes médias 

diplomadas e o bloco das “novas práticas desportivas”. 

Não se manifesta tarefa difícil evidenciar algumas relações entre os modos e os 

estilos de vida característicos das classes populares, nomeadamente dos operários, e as 

propriedades dos seus desportos preferidos. Para os membros destas classes, o corpo é o 

principal capital e instrumento de trabalho. A sua actividade, física, exige força, energia, 

resistência e sofrimento. A ascese é uma fatalidade e a virilidade um valor 

preponderante. O trabalho mecânico, repetitivo e desgastante é executado em equipas, 

por vezes em cadeia, coordenado e disciplinado por capatazes, contramestres e chefias 

intermédias. Existem normas de produção, objectivos e medidas dos rendimentos. O 

tipo de vivência e as solidariedades mobilizadas quase que justificam que se fale de um 

corpo colectivo. As obras fazem-se em conjunto. Reencontramos traços similares em 

modalidades desportivas como o futebol, o rugby, o boxe, as corridas de fundo, o 

ciclismo ou o atletismo. Neles predominam os desempenhos colectivos, de equipa, o 



entrosamento, a padronização, a disciplina, o controlo, a balizagem, a arbitragem, a 

primazia da força e da resistência, a competição, a eficácia, o rendimento, a medida, a 

seriação... Tudo princípios e realidades que o desenvolvimento da ciência e, sobretudo, 

da industrialização promoveram a partir do século XVIII. Estes desportos e o quotidiano 

operário tendem a perfilhar recursos, competências, predisposições, enquadramentos, 

metas e valores afins, que se reforçam ou complementam. 

As categorias profissionais englobadas nas novas classes médias foram aquelas 

que mais se expandiram ao longo do século XX. “Profissões intermédias”, actuam no 

cruzamento das relações entre, por um lado, o Estado e o cidadão e, por outro, o capital 

e o trabalho. Trata-se de dois eixos tensos e conflituais que estruturam as sociedades 

contemporâneas. Os membros das novas classes médias encontram-se, assim, 

“ensanduichados” entre quatro forças opostas. Com competências geralmente 

certificadas por títulos escolares (relevância do capital cultural), trabalham em áreas 

como a educação, a saúde, o serviço social, o lazer, o enquadramento, a comunicação e 

as relações públicas. Trata-se de um naipe de profissões “especializadas no humano”, 

onde a imagem, a comunicação, a expressividade, a interpretação e a manipulação de 

símbolos desempenham um papel crucial, acabando por se verificar um empolamento 

das questões de forma e de representação. Em termos de valorização social, apostam 

sobremodo na acumulação de capital cultural e simbólico. Entaladas entre forças com 

que não se identificam (Estado, patronato, proletariado), estas classes, autênticos 

funâmbulos do social”, estão constrangidas a promover e a gerir equilíbrios tensos e 

precários. Aos seus membros, inconformados com semelhante lugar ou função, move-os 

o desejo de estar alhures, animados por uma espécie de vontade de busca do exótico, de 

evasão e de “voo social” (Bourdieu, 1979). Afastam-se, assim, das lutas políticas 

tradicionais, mormente das vinculadas às lutas partidárias e de classes. São, em 

contrapartida, os principais promotores e apoiantes dos movimentos sociais alternativos 

de origem relativamente recente (feministas, pacifistas, regionalistas, ecologistas, anti-

nuclear e, mais recentemente, anti-globalização). Para além destas formas de 

participação cívica, as próprias modalidades de lazer que lhes são mais típicas 

confirmam este modo específico de estar no mundo e na vida. Privilegiam, sempre que 

podem, a fuga, a ruptura com a rotina quotidiana. Prezam a natureza, o rural, o 

etnográfico, o original e o inesperado, de preferência nos locais mais recônditos e 

inacessíveis. Viajar é procurar experiências novas e raras, e saboreá-las na sua 

unicidade. Descobrir recantos e costumes que guardam como “segredos” e marcas 



pessoais. Acima de tudo, trata-se de cativar sentidos, imagens, discursos em contextos 

natural, histórica e culturalmente densos, passíveis de inspirar intermináveis narrativas 

de aventuras, corroboradas por um abundante e heteróclito espólio de achados e 

recordações, tais como vestígios, artefactos, fotografias, filmes... Esta pequena selecção 

de traços dos estilos de vida característicos das novas classes médias permite-nos 

ilustrar o teor das ligações a estabelecer com os atributos das novas modalidades 

desportivas. Refira-se que, muitas vezes, podem misturar-se e reforçar-se. Isto pode 

acontecer, por exemplo, com iniciativas de lazer, tais como um passeio pelo planalto de 

Castro Laboreiro, que pressupõem atitudes e proporcionam vivências deveras próximas 

das suscitadas pelos desportos ditos radicais ou de aventura na natureza. Revela-se, 

aliás, perfeitamente concebível articular as duas modalidades: de manhã, o rafting no 

Rio Minho, ao almoço, gastronomia típica da região, com passeio digestivo pelo centro 

histórico, por fim, à tarde, um “percurso eco-etnográfico” pelas bandas do Parque 

Nacional da Peneda-Gerês. 

 

Admitindo que o raciocínio adoptado se manifesta de algum proveito para o 

esclarecimento da preferência popular pelo futebol, cumpre-nos também reconhecer que 

ele nos afasta da compreensão da outra vertente da popularidade do futebol, a sua 

universalidade. Por outras palavras, se a análise da diferenciação social dos gostos e das 

práticas desportivas nos ajuda a perceber por que é que o futebol é o desporto preferido 

de determinadas classes, o certo é que se revela de pouco auxílio para encontrarmos as 

razões que justificam que o futebol seduza tantos praticantes e adeptos em todas as 

classes sociais, independentemente do volume ou da estrutura do seu capital. 

 

2. Um desporto universal 

 

Para abordar a transversalidade do futebol, ou seja, o facto de este desporto ser 

partilhado por várias classes sociais, importa trilhar novos caminhos, perscrutar outros 

domínios e outras lógicas sociais. Antes, convém, porém, tecer alguns reparos passíveis 

de servir como pontes entre as duas abordagens (particularidade versus universalidade 

do futebol). 

 

 

 



2.1 Pluralidade de usos e interpretações 

 

Como foi sublinhado, associar um desporto a uma classe não significa que 

membros de outras classes não o pratiquem ou apreciem, implica, tão somente, que 

entre esse desporto e essa classe as afinidades são maiores. No caso do futebol, as 

estatíticas mostram que a percentagem de praticantes se mantém considerável na 

generalidade das classes. O mesmo acontece com a origem social dos espectadores que 

acorrem aos estádios ou acompanham as transmissões dos jogos  (Defrance, 1997). 

Acrescente-se que nada impede no modelo analítico proposto que coexistam 

vários pontos de ancoragem social para um mesmo desporto ou que a sua posição se 

altere com o decurso do tempo. O ciclismo pode ser profissional ou amador, envolver 

competições do género de “A volta a Portugal”, bem ao jeito das classes populares, ou 

remeter para práticas de lazer, como o cicloturismo, mais ao gosto das novas classes 

médias. A ligação entre as corridas de fundo e as classes populares é bem conhecida, no 

entanto, nas (meias) maratonas abertas, como a de Lisboa, são muitos os participantes 

quadros superiores, membros das profissões liberais e até figuras políticas de primeiro 

plano. No enfiamento da voga do jogging, estes “maratonistas amadores” protagonizam 

uma nova interpretação da modalidade visando uma manutenção estranhamente 

hedonista do corpo graças às descargas, euforizantes e anti-stress, de “endorfinas” 

(Pociello, 1995). O boxe era, no século XVIII, um jogo por delegação: os proprietários, 

nobres, apostavam, ganhando ou perdendo, por interpostas pessoas, os criados que, 

adestrados para o efeito, combatiam com os punhos. No decurso do século XIX, a 

burguesia ascendente adopta esta modalidade sob a forma de uma espécie de esgrima de 

braços, acompanhada por uma curiosa, acelerada e afectada dança de pernas. Já no 

início do século XX, a base social do boxe desce até alcançar nos “pesos pesados” uma 

versão vincadamente popular. 

Os desportos são fenómenos polissémicos, susceptíveis de várias interpretações, 

tanto ao nível dos usos como das atribuições de sentido. O futebol, embora se paute por 

regras explícitas, simples e estáveis, permanece um fenómeno polifacetado. Dois 

espectadores, com posições sociais e estilos de vida distintos, podem, perante um 

mesmo desafio, captar e consumir realidades bastante díspares. Um, popular, 

entusiasma-se com a pujança e o entrosamento do colectivo. O jogador que lhe “enche 

as medidas” será aquele que não regateia esforços, “sua a camisola”, “vai a todas”, não 

se apraz em “rendilhados”, aguenta as cargas, não teme o contacto, em suma, uma 



locomotiva do ataque ou uma muralha da defesa... O outro, diplomado, concentra-se na 

estratégia e na disposição da equipa, segue a circulação da bola e a qualidade dos 

passes, pode, até, atender mais às opções do treinador do que ao desempenho dos 

jogadores. O futebolista eleito pode ser, agora, aquele que esquiva, em vez de procurar, 

o adversário, que patenteia “inteligência do jogo”, “ergue a cabeça”, giza passes “à 

medida”, capazes de “abrir espaços” e “mudar o jogo”; faz, destarte, correr o esférico e 

os adversários, mas poupa-se a si e aos seus parceiros. Organizadores de jogo célebres 

como Platini ou Backenbauer ilustram bem este estilo, também característico da 

Académica dos anos sessenta, “a equipa dos doutores”. O futebol fornece, por 

conseguinte, matéria para quase todos os usos, gostos e feitios. A rotulagem 

estereotipada colada às várias selecções nacionais aponta nesse sentido: a arte dos 

brasileiros, a entrega dos ingleses, a rapidez dos holandeses, a eficácia dos alemães, a 

táctica dos italianos, o entrosamento dos franceses, a técnica dos portugueses... O 

carácter poliédrico do futebol constitui um dos aspectos a ter em consideração na 

compreensão da sua universalidade. Mas há outros. 

Não obstante a sua importância, as classes sociais estão bem longe de ser a única 

realidade a condicionar os comportamentos sociais. Muitas outras exercem influências 

decisivas. No caso do desporto, destacam-se factores clássicos como o ambiente, a 

história, a cultura, a política, o género, a idade, a nacionalidade ou a etnia. O efeito 

combinado destes factores permite-nos, por exemplo, comprender por que motivo(s) 1) 

o ski é um desporto popular na Áustria, 2) o rugby vingou no sudoeste da França, 3) o 

hóquei em patins predomina nos países latinos, 4) os desportos radicais são mais 

masculinos e os de expressão mais femininos,  e 5) se observa um quebra considerável 

da actividade desportiva entre os membros das classes populares no início da idade 

adulta, especialmente após o casamento. Certas linhas de evolução dos desportos 

também só se tornam inteligíveis quando enquadradas em processos de mais ou menos 

longa duração de modo algum redutíveis às simples dinâmicas de classe. Desde a sua 

institucionalização no século XIX, o futebol tem conhecido, à semelhança de outras 

modalidades, uma sucessão de medidas (regulamentares e disciplinares) tendentes a 

reduzir os níveis de violência e as situações de anti-jogo (Murphy et alii, 1994): 

aumento das acções julgadas faltosas; redução da tolerância face a comportamentos 

estimados perigosos; alargamento e rigor das sanções disciplinares;  limitação do jogo 

de mãos; protecção do guarda-redes; lei do fora-de-jogo... Este conjunto de alterações 

prende-se com dinâmicas globais, históricas e culturais, deveras complexas. Norbert 



Elias (1989/90) demonstra como, a partir da sociedade de corte e a par da consolidação 

do Estado moderno, ocorre um “processo civilizacional” que promove a autocontenção 

generalizada da agressividade, diminuindo, corolariamente, a exposição e a tolerância 

das pessoas face aos actos violentos. Este processo civilizacional desportivizou os jogos 

tradicionais, dando azo ao fair-play (Elias & Dunning, 1992). O combate às situações e 

aos comportamentos potencialmente geradores de violência, no futebol assim como nos 

outros desportos, inserir-se-ia nesta dinâmica de “civilização dos costumes” e de 

“desportivização” dos jogos. 

 

2.2. Pacificação social, catarse e busca da excitação 

 

Tal como a conhecemos, a identificação clubística assenta em praticamente tudo 

menos em bases classistas. A maior parte das equipas denota filiações de índole 

territorial ou organizacional, tais como concelhos (Braga), cidades (Porto), bairros 

(Benfica), países (selecções), empresas (o Sochaux, ligado à Peugeot; em tempos, a 

C.U.F.) ou associações (Académica). Nenhum destes referentes alude a divisões de 

classes. Pelo contrário, diluem-nas. Agregam os residentes ou os membros das 

organizações em clubes, independentemente das suas pertenças de classe. Nesta linha, o 

futebol não só se rege por lógicas não classistas, como pode até contribuir para esbater 

as fronteiras de classe lançando pontes de convívio, comunhão e solidariedade entre 

classes. Ao fim e ao cabo, todos torcem e gritam em uníssono pelos mesmos objectivos. 

Um episódio do filme O Leão da Estrela ilustra a preceito esta capacidade integradora 

do futebol. O amigo da empregada queixosa (Ribeirinho) dirige-se a casa do patrão 

(António Silva) para pedir satisfações. Encontram-se na sala de estar, mas logo ambos 

constatam que o “antagonista” ostenta o emblema do leão na lapela. O que se 

configurava como um conflito laboral termina numa confraternização leonina, prelúdio 

de uma amizade duradoura. O futebol desempenha aqui um papel político de cimento de 

identidades para além das divisões de classe. Ergue-se, portanto, como um factor de 

pacificação social. O futebol contribui, deste modo, para unir grupos e pessoas que 

outros factores tendem a separar. 

O futebol assume, ainda, outras funções de terapia social preventiva de 

potenciais conflitos sociais. É o caso da “gestão da economia psíquica” dos adeptos. 

Uma teoria sobejamente conhecida associa os espectáculos desportivos, mormente o 

futebol, a válvulas de escape das tensões, agressividades e ressentimentos acumulados 



na vivência quotidiana. Fontes de catarse, proporcionam descargas aliviadoras das 

ansiedades e das frustrações, em suma, do stress que penaliza o homem moderno. Os 

espectáculos desportivos contemporâneos propiciariam a canalização e a consumição 

das tensões, das energias e das paixões em excesso, contribuindo, portanto, para o seu 

apaziguamento. 

As virtualidades terapêuticas do futebol não se ficam por aqui. É verdade que 

uma boa parte dos cidadãos padece de ansiedade e stress, de (com)pressão. 

Convenhamos, porém,  que outra parte, quiçá maioritária, sofre mas é de monotonia, de 

excesso de rotina e deficit de excitação, ou seja, de algo que se aproxima da depressão. 

Poucas situações estimulantes compensam o seu dia-a-dia. Precisam, nestas condições, 

de carregar, e não de descarregar, as baterias. Não é questão, agora, de dar livre curso a 

tensões incorporadas alhures, mas de excitar vidas carentes de estímulos. Nesta óptica, 

muitos adeptos do futebol acorreriam aos estádios menos para alívio de tensões 

acumuladas e mais em “busca de excitação” (Elias & Dunning, 1992). Durante um 

desafio de futebol opera-se uma gestão polivalente de emoções, que prodiga, em 

simultâneo ou alternadamente, cargas e descargas de excitação. Cada episódio pode 

induzir nas pessoas, consoante a equipa a que pertencem, euforia ou disforia, exaltação 

ou abatimento, esperança ou receio... Os minutos sucedem-se, agora entusiastas, logo 

apreensivos, ao ataque ou na defesa, indignados ou conformados, teimosamente longos 

ou demasiado rápidos, conforme corram para a vitória ou para a derrota. Trata-se de 

uma estranha forma de “droga”, uma mistura de ansiolítico e anti-depressivo 

administrada à medida do consumidor. Neste espírito, um bom jogo de futebol não deve 

ser monótono. Quanto mais variado e marcado pela incerteza, melhor. Deve exacerbar 

as expectativas, provocar medos, multiplicar inquietudes, incendiar os ânimos, alternar 

euforia e disforia. Se não comporta estes ingredientes de catarse e excitação, um desafio 

não justifica “o preço do bilhete”, nem sequer a deslocação ao estádio. Os motivos de 

efervescência podem ser de vária ordem: jogadas acrobáticas, decisões de arbitragem, 

defesas aparatosas, quase-golos e, muito especialmente, os golos (cujo peso e 

imprevisibilidade contribuem, decisivamente, para a excelência deste desporto). Por 

mais extraordinário que seja a priori um desafio (e.g., um derby), se principia com uma 

equipa a vencer a outra, por exemplo, por 3 a 0, o mais provável é que o espectáculo 

perca o interesse. Por outro lado, um jogo que termina sem golos deixa uma frustrante 

sensação de incompletude no público. 



O impacto do futebol na vida dos adeptos não se reduz ao lapso de tempo do 

jogo propriamente dito. Verifica-se como que um efeito harmónio. Vários dias antes, 

antecipa-se a vivência da “jornada”: lançam-se palpites, pondera-se as declarações de 

presidentes e treinadores, comenta-se a constituição das equipas, devora-se os jornais da 

especialidade, preenche-se o totobola, combina-se, eventualmente, a ida ao estádio. Por 

sua vez, findo o jogo, os efeitos prolongam-se. No rescaldo dos dias seguintes, estes 

“desportistas” por identificação, umbilicalmente ligados aos clubes, por obra e graça 

dos resultados obtidos na véspera, ora se arrastam pelas ruas e empresas, combalidos e 

vulneráveis, numa reedição dos “vencidos da bola”, ora desfilam, triunfais e arrogantes, 

a sua superioridade de semi-deuses recém-coroados no Olimpo. Esta elasticidade 

cronológica reproduz-se, inclusivamente, a um nível microscópico: é, por exemplo, 

costume sintonizar-se o canal de televisão ou rumar para o estádio muito tempo antes da 

hora precisa (Bromberger et alii, 1995). Resulta, assim, deveras curto o nimbo durante o 

qual já se apagaram os efeitos do rescaldo mas ainda não se anunciam os sinais da 

próxima jornada. Nestas condições, uma parte substancial da semana pode ser vivida e 

organizada sob a égide do futebol. 

A influência do futebol na vida psicossocial dos adeptos pode revestir, ainda, 

outras formas. Segundo Elias (1989/90), nas sociedades modernas desenvolveu-se, nos 

últimos séculos, um processo civilizacional promotor da auto-disciplina e da auto-

contenção dos instintos, das pulsões e da agressividade. Apesar deste recalcamento, 

subsistem sempre riscos de a violência eclodir onde e quando menos se espera. Como 

contra-argumentava um padre da Idade Média ao Papa, se uma pipa de vinho nunca for 

arejada acabará por rebentar (Bakhtine, 1977). Numa perspectiva funcionalista (Coser, 

1956), tudo se passaria como se as sociedades actuais, para seu próprio equilíbrio, se 

vissem confrontadas com a necessidade de drenar a violência, canalizando-a para 

determinados espaços e tempos.  Nestes, 1) a violência seria permitida, e até suscitada, 

desde que mantida dentro dos limites de tolerância socialmente aceites, 2) a violência 

seria simulada até ao ponto de gerar níveis de emoção e de excitação próximos dos 

provocados pela violência real, 3) acabaria por se verificar uma consumição da 

violência e dos impulsos violentos. Os desportos constituem arenas privilegiadas para a 

realização deste triplo propósito. Herdeiros dos jogos medievais, colectivos e duros, os 

desportos de combate, como o futebol, enfrentam o seguinte desafio: “manter, ao 

mesmo tempo, os riscos de ferimentos a um nível relativamente baixo e a excitação 

agradável decorrente do afrontamento a um nível elevado” (Elias & Dunning, 1992). 



Tensos e instáveis, com contornos móveis e contingentes, estes equilíbrios são difíceis 

de gerir. Tanto mais que os conflitos e as contradições das sociedades envolventes se 

introduzem, sem filtragem eficaz, nos espectáculos e nos recintos desportivos. Se forem 

ultrapassados os limiares da violência permitida, o que é sempre uma possibilidade a 

não descurar, as competições desportivas podem degenerar em situações perversas que 

dão azo a infernos bárbaros de consequências trágicas (e.g., Heisel Park).  

O desempenho do futebol no que respeita a estas funções (catarse, excitação e 

válvula de escape da violência) provém, em boa medida, do facto de este desporto 

consistir num simulacro de batalha. Num desafio afrontam-se duas equipas, cada uma 

com seu campo, lideradas, nas operações, por um capitão e, à distância, por um 

treinador, incumbidas de conquistar o “último reduto” do adversário (marcar um golo). 

Ganha a equipa que mais vezes o consegue. A dinâmica do jogo é compassada por 

ataques, defesas e contra-ataques. Cada participante tem a sua especialidade e posição 

no terreno: guarda-redes, defesas, médios, avançados, laterais, centrais, líberos, alas, 

extremos... Segundo as regras do jogo, e do fair-play, o objectivo é vencer o adversário. 

Os gestos, a liguagem e as metáforas são de ordem guerreira. Trata-se de uma 

encenação que, para proporcionar os efeitos desejados (catarse, excitação, válvula de 

escape), carece ser vivida e sentida como real. A fronteira entre o consumo da violência 

simulada e a produção de violência efectiva é deveras ténue e delicada. Comprova-o a 

frequência de agressões no relvado, nas bancadas, nos bastidores, nas imediações do 

estádio; antes, durante e após o jogo. Se os hooligans, os skin-heads e outros grupos 

violentos privilegiam os estádios como lugares de eleição para exibição, propaganda e 

recrutamento, isso não se deve ao acaso. O caldo, a cultura, dos espectáculos 

desportivos contém os condimentos propícios à exacerbação e ao transbordo de 

tribalismos violentos. Curiosamente, nos estádios, esta propensão para a violência tende 

a diminuir quando aumenta a proporção de mulheres na assistência (Murphy et alii, 

1004). 

 

2.3. “Ópio do povo” 

 

Estas funções sociais asseguradas pelo desporto moderno levam alguns autores 

da teoria crítica de inspiração marxista a denunciar os seus efeitos de dominação, 

nomeadamente, de classe (Brohm, 1976; Vaugrand, 1999). Segundo estes sociólogos, o 

desporto provoca uma dupla alienação. Por um lado, confunde e baralha as identidades 



(de classe), por outro, fixa e consome as energias potencialmente revolucionárias. O 

desporto seria uma “ideologia perniciosa”, um factor de “coesão social”, de “falsa 

consciência” e de “despolitização”, um “instrumento da hegemonia burguesa”, “um 

ecran alucinatório onde a história, as lutas de classes, os conflitos militares e os 

confrontos políticos são transfigurados em paradas musculares, em potlatchs dos corpos 

e em festas dos suores fraternalmente trocados” (Brohm, 1996: 158). Resumindo, o 

desporto é o novo “ópio do povo” (Brohm, 1976). Esta paráfrase de Marx justifica-se 

sobremaneira uma vez que se profetiza que o séc. XXI será “o século da religião 

desportiva” (Vaugrand, 1999: 172)! 

É habitual encarar-se o desporto como a religião dos tempos modernos e o 

desafio de futebol como o seu ritual mais expressivo. Sob este ângulo, o futebol emerge 

como um notável fenómeno tribal que actualiza algumas das crenças mais persistentes 

da história da humanidade. Detectam-se, de facto, algumas analogias entre um jogo de 

futebol e uma cerimónia religiosa: ruptura com o quotidiano; quadro espacio-temporal 

específico; transfiguração das identidades; repetição codificada das práticas; cânticos; 

efervescência emocional; expressão convencional das sensações e dos sentimentos; 

densidade simbólica; teatralização; drama sacrificial; confronto entre o bem e o mal; 

sentimento de partilha; profusão de ícones (emblemas, equipamentos, bandeira, tarjas); 

abundância de ídolos; quase-epifanias; transubstanciações; fetichismos; exconjurações... 

“O futebol aparece efectivamente como um universo refúgio criador de práticas magico-

religiosas, onde se acredita, sob uma forma meio paródica, meio fervorosa, na eficácia 

simbólica” (Bromberger et alii, 1987). Precise-se, contudo, que o futebol reúne apenas 

uma parte dos componentes estruturais próprios de um ritual religioso. Em primeiro 

lugar, pode eventualmente configurar um ritual operatório, mas sem dimensões 

exegéticas. Falta, também, uma liturgia efectiva. Os ídolos, demasiado efémeros, têm 

pés de barro. Não se enxergam cosmogonias ou teodiceias consistentes. A “comunhão 

dos corpos” não ocorre sob os auspícios de uma qualquer divindade ou transcendência, 

nem conduz a uma “salvação das almas”. Tão pouco, ao contrário de algumas 

“religiosidades seculares”, se multiplicam os mártires dispostos a dar a vida pelo clube, 

impulsionados pela fé no advento do paraíso na Terra... Em suma, vislumbrar num 

desafio de futebol laivos de religiosidade pode revelar-se um exercício estimulante e até 

inspirador. Confundí-lo integralmente  com um ritual religioso resulta, porém, abusivo 

(Bromberger et alii, 1987).  

 



2.4. Dramatização e comunicação social 

 

Um jogo de futebol não se reduz a “vinte e duas pessoas a correr que nem 

malucos atrás de uma bola, seguidas por uma vigésima terceira agarrada a um apito”. As 

competições desportivas contam normalmente com, pelo menos, um outro participante: 

a assistência. Os espectadores, pela sua massa e exuberância, com os seus gritos e 

aplausos, intervêm no decurso e no desenlace do jogo. Jogadores e espectadores formam 

um conjunto, uma “configuração”. As suas acções e reacções são interdependentes. Para 

além de compôr uma moldura interferente, o público é, cada vez mais, parte activa no 

espectáculo. “Fora das quatro linhas”, a concentração dos espectadores proporciona uma 

dramatização grandiosa e empolgante, um espectáculo complementar, se não rival, do 

outro que se desenrola “no relvado”. São os coros, os corpos pintandos, os adereços 

totémicos, as “ondas gigantes”, as claques, os arremessos, as indignações, as refregas, 

os incidentes, os improvisos e os imprevistos. Transmitido pelos media, projectado em 

ecrans gigantes, este espectáculo torna-se, por si só, uma atracção. Vem, aliás, 

crescendo o número de grupos e de pessoas que aflui aos estádios mais pela participação 

na dramatização do público (eles é que dão espectáculo) do que pela assistência ao jogo 

propriamente dito. Outros aproveitam-se, ainda, desta visibilidade para prosseguir fins 

pouco ou nada desportivos. O que levanta sérios problemas de segurança. 

O futebol é um espectáculo de massas, quiçá o protótipo do género. Seguido 

presencialmente por multidões, muito mais gente o acompanha à distância graças aos 

media. Trata-se, provavelmente, do mais concorrido, mediatizado e comentado 

espectáculo do mundo. A interacção entre o futebol e os media vem de longe. Primeiro, 

os jornais, depois, a rádio, agora, a televisão. O interesse dos media pelo futebol é 

notório (e.g, os direitos de transmissão e as audiências). Não menos assinalável é a 

influência exercida pelos media ao nível da organização, e até do próprio desempenho, 

do futebol. A bola, antes em couro bruto castanho, tornou-se axadrezada para ser mais 

visível no écran; os equipamentos foram adaptados de modo a contrastar as equipas 

(Eco, 1986); os “tempos mortos” diminuiram e os ritmos de jogo aceleraram-se; a 

solução da “morte súbita” para os prolongamentos coaduna-se com os imperativos de 

programação dos media; os calendários e os horários dos jogos são fixados a pensar nas 

audiências; a eficácia da publicidade estática, na periferia do campo e nos 

equipamentos, depende das transmissões; as novas tecnologias da imagem avaliam e 

influenciam a arbitragem; o efeito amplificador dos media afecta a composição e o 



comportamento dos públicos, transformando os estádios em tribunas de eleição para 

minorias políticas, eventualmente, violentas. Por último, filmado sob vários ângulos e a 

várias velocidades, o jogador combina a eficácia desportiva com a intencionalidade 

estética. Joga para ser visto, “para as câmaras”, multiplicando os “bonitos” e as 

teatralizações. Esta interdependência entre o futebol e a comunicação social consuma-se 

numa profusão de avultados, e por vezes promíscuos, negócios entre grupos económicos 

de ambos os sectores.  

 

2.5. O mundo do futebol 

 

O futebol constitui um sector de actividade com um peso económico importante 

e, por sinal, crescente. Empresarial, organizado em SAD(s), cotado na bolsa, o futebol 

mobiliza volumes consideráveis de capitais e de empregos. Os projectos e os 

investimentos (privados, públicos e mistos) repercutem-se no desenvolvimento local, 

regional e nacional. No cruzamento da economia e da comunicação, a publicidade 

tornou-se um terreno fértil onde o futebol medra. Por um lado, a publicidade representa 

uma das suas principais fontes de receita, por outro, os ícones do futebol invadem os 

conteúdos da publicidade. Alguns jogadores abraçam duas carreiras: a futebolística e a 

publicitária. Entre um spot com um remate de Luís Figo e outro com um passe de Paulo 

Sousa, ainda sobra tempo para um convite, que é toda uma opção de vida: “vê futebol, 

respira futebol, bebe Coca-cola!...” O futebol mexe com a economia e com a 

comunicação social. Para completar a triangulação falta acrescentar a política. As 

actividades futebolísticas tornaram-se um enredo político maior que justifica as mais 

variadas políticas de enquadramento e apoio. As fronteiras entre futebol e política nem 

sempre são claras, tanto ao nível das autarquias como do governo. A presença dos 

políticos nos estádios tornou-se uma regra com raras excepções. O empolamento 

político das actividades futebolísticas e o estilo futebolístico das atitudes políticas são 

de tal ordem que por pouco, no final de uma eliminatória que quase paralisou o País, 

uma dúvida sobre uma mão na bola não revestiu o estatuto de uma questão de Estado. 

Apesar desta irradiação nas esferas do poder, é na vida quotidiana que a 

presença do futebol se manisfesta mais extensa e profunda. O futebol é um mundo. Um 

mundo que ultrapassa largamente o toque na bola ou o delírio do estádio. Em verdade, 

são poucas as pessoas que conseguem viver sem “respirar futebol”. A actividade 

futebolística desdobra-se em campeonatos, torneios, taças e outras competições que têm 



o condão de cativar as atenções, tornar decisivo cada jogo e inflacionar as expectativas. 

A lista das instituições de futebol dignas de atenção pública parece interminável: 

federações, clubes, ligas, presidentes, conselhos, comissões, sindicatos... Acrescem as 

fontes extrínsecas de possível interesse como o totobola e outros jogos de sorte. Os 

programas televisivos dedicados ao futebol adquirem um peso considerável nas grelhas 

dos programas de televisão. Propostas como Os donos da bola logram a proeza do “três 

em um” ao conciliar num único formato as “qualidades” do debate político, do reality 

show e da telenovela. Nem todos os espectadores destes programas apreciam o “futebol 

jogado”, o atractivo reside nas figuras, nos litígios, nos casos e outras peripécias do 

“jogo falado”. 

No trabalho ou no lazer, em casa ou na rua, o futebol proporciona conversas e 

controvérsias sem conta. Supera, inclusivamente, o tempo (a meteorologia) na qualidade 

de recurso linguístico sempre disponível para iniciar, intercalar ou entabular conversa. 

O futebol povoa o nosso imaginário e ritma os nossos dias. 

A influência do futebol insinua-se desde a primeira infância. Gerações inteiras 

do sexo masculino despertaram para o desporto pela mão do futebol. Omnipresente na 

educação e na socialização das crianças, o futebol marca as suas identidades sociais e 

pessoais. Se perguntarmos a uma criança “o que é que tu és?”, a resposta mais provável 

será “benfiquista (portista ou sportinguista)” e não “português”, “melgacense”, “rapaz” 

ou “rapariga”... Na escola, entre os alunos, quem tem queda para a bola rivaliza com 

quem tem talento para as letras e os números. Mas, acima de tudo, as crianças iniciam-

se à argumentação, aprendem a construir um ponto de vista, a alinhar ideias, a debater, a 

defender-se e a criticar com o repertório e a linguagem do futebol. Esta realidade não é 

isenta de consequências. Repercute-se nas artes de ser e de fazer do futuro adulto. A 

linguagem do futebol, como qualquer outra, sustenta uma visão peculiar do mundo. Pelo 

que vimos, não surpreende que esta linguagem se insinue noutros universos, a começar 

pelo político. A gíria e as metáforas futebolísticas grassam ao nível do comentário 

político: tal político fez uma excelente jogada, tal outro passou uma rasteira a um 

parceiro, outro ainda meteu um golo na própria baliza; alguns formam uma boa equipa, 

merecem o cartão amarelo ou ganham um debate por três a um... Também não 

surpreende o clubismo diagnosticado na política, com os partidos a parecerem clubes, 

os militantes, sócios e as actividades, jogadas. A linguagem do futebol, precocemente 

aprendida e interiorizada, pode, para o bem e para o mal, ser transposta para outros 



domínios, um dos quais o político. Sendo assim, acaba por afectar a nossa própria 

cidadania, a nossa formação e o nosso desempenho como cidadãos. 

O futebol extravasa os limites do relvado e do estádio. “Fenómeno social total”, 

mexe com praticamente tudo e com quase todos. Destaca-se como o desporto predilecto 

das classes populares. Mas nem por isso deixa de constituir um mundo, “o mundo do 

futebol”, onde, independentemente da condição de classe, existe um lugar para todos 

nós. 

 

 



 

 


