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Resumo Abstract
0 futebol é urn tema muito rico,
abrangente e empolgante, podendo ser
abordado por varios angulos. 0 recorte
feito neste estudo, concentra-se
primordialmente na organizacao deste
esporte no Brasil, na forma determinante que o Estado deu a sua
organizacao e ao disciplinamento e,
mais recentemente, a sua constituicao
como mercadoria de grande valor
comercial. Estado e mercado, como
duas faces da mesma moeda, demarcaram todo desenvolvimento do
futebol brasileiro. Nesse processo, os
estratos superiores, sac) representados
pelos interesses econOmicos. Neste
sentido, este trabalho de sociologia do
futebol procura percorrer os caminhos
da chamada "modernizacao do futebol
brasileiro", demonstrando o seu
carater consevador e suas conseqiiancias para o futuro da grande paixao do
nosso povo.

Soccer is a very rich, wide and
thrilling theme, that can be
approached by several points of view.
This study is firstly centered in the
organization of this sport in Brazil, in
the form that the government
determined its organization and
discipline, and, more recently, to its
creation as a product of great
commercial value. Government and
trade, in the same aspects,
demarcated all the development of
Brazilian soccer. In this process, the
upper stratum, are represented by the
economic interests. In this way, this
soccer sociology work tries to follow
the steps of the so called
"modernization of the Brazilian
soccer", showing its conservative
characteristics and its consequences
for the future of the Brazilians' great
passion.
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Introducfio
"Habia nacido en casa pobre,
en un pueblito
remoto, y Ileg6 a las cumbres
del poder y la
fortuna, donde los negros
tienes prohibida la
entrada. Fuera de las
canchas, nunca regal6 un
minuto de su tiempo y jamas
una moneda se la
cay6 del bolsillo. Pero,
quienes tuuimos la
suerte de uerlojugar, hemos
recibido ofrendas
de rara beleza".'
0 futebol brasileiro conquistou,
em urn curto espaco de tempo, o
respeito e a admiracäo mundial, pela

quantidade e qualidade de seus
clubes, jogadores e pelo seu
rendimento no contexto das
competicOes internacionais. Esta
grande empresa tern como suporte
quatro tftulos mundiais, uma legiáo
de grandes idolos reconhecidos em
todas as partes deste planeta, como
Garrincha, Zico e Pete, assim como
uma imensa base clubistica, que
hoje supera a casa de 500 clubes
profissionais. Esta estrutura
sua
pela
caracterizada
heterogeneidade estrutura1, 2 pela
sua rigida hierarquia e por suas
ligacOes corn o poder politico e
estatal.
Nessa curta histOria de pouco
mais de urn seculo, os clubes no
Brasil viveram sob o teto do
associativismo3 e conheceram varias
fases. Em uma primeira classificacâo
de carater bem especffico, Robert M.
Levine, 4 salienta que a histOria do

' GALEAN,0 Eduardo, sobre Pele en: El futbol a sol y sombraSigloVeintiuno editores. Mexico, 1995.
2 Heterogeneidade estrutural a urn conceito resgatado de Tilman Evers, quando analisou as diferencas
setorial, especial e social entre modos de producao das formaci5es socials centrals e perifericas.
Resgatado, a adaptado para o estudo das diferentes estruturas produtivas existentes no futebol
mundial. EVERS, Tilmam. El Estado en la periferia capitalists Veintiuno editores, Mexico, 1989.
3 Os clubes brasileiros, ou mesmo latino-americanos säo diferentes dos clubes europeus e americans.
Os primeiros são organizados como clubes sociais, como associados que convivem corn a sua
comunidade ern bailes, celebray5es, comemoraceies de vitOria ou ainda pelo simples prazer de
saber que fazem parte de um grupo. Possuem direitos garantidos de frequenter as instalaccies
sociais, de presenciar e praticar atividades esportivas. De participar de reuniOes e eleger suas diretorias.
Os clubes de futebol, na major parte da Europa, seguem o modelo de uma empresa, onde os
acionistas ou dons dos clubes definem o que fazer do seu destino. LEVER, Janet. A loucura do
futebol. Editora Record, Rio de Janeiro,1983.
4 LEVINE, Robert M. Esporte e sociedade- 0 caso do futebol brasileiro. Revista de esportes, MEC, 1980.
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nosso futebol divide-se em quatro
periodos: "1894-1904, quando se

manteve restrito aos clubes urbanos
pertencentes aos estran-geiros;
1905-1933, sua fase amadora,
marcada por grandes passos de
divulgagäo e pressão crescentes
para melhorar o nivel do jogo
atraves de subsidios para os
jogadores; 1933-1950, o periodo
inicial do profissionalismo; e a lase
pas-1950, de reconhecimento de
nivel intemacional, acompanhada
por comercializagdo sofisticada e
por maturidade como recurso
nacional incontestavel" Apesar do
acerto cronolOgico na periodizacao
das etapas evolutivas do futebol
nacional, esta metodologia acaba por
nao incorporar elementos atuais,
como as relacOes diferenciadas que
o futebol mantern corn o Estado e o
mercado. Para podermos realizar
este vinculo e estudar essas relacties
em urn piano macro histerico, foi
preciso buscar urn novo
ordenamento. Assim, caracterizamos
o seu desenvolvimento histOrico em
tres fases. A primeira é a fase de sua

estruturacao atraves do associativismo voluntario (1890-1940); a
segunda, de forte presenca politica
do Estado na conducao de seu
desenvolvimento (1941-1988), e a
terceira, iniciada na decada de 80,
reflete a aproximacao e consolidacao da presenca do mercado na
determinacao dos seus rumos.
Esses trés momentos possuem
caracteristicas muito particulares,
determinadas pelas condicOes
objetivas de cada epoca. No seu
momento inicial, o primeiro impulso
interno na edificacao de toda esta
rede de instituicOes que compOem
o tecido esportivo é, sem diwida o
surgimento do clube. 5 0 clube é a
base de todo este edificio esportivo
e o seu nascimento esta vinculado
ao use do tempo livre e
necessidade de forjar urn organismo
onde as pessoas possam encontrarse e, assim, procurar objetivos
comuns, que poderiam levar seus
associados ao convivio social mais
estreito, prazeroso e a uma vida
melhor vinculada a seus costumes e
tradicOes, fugindo de praticas que

5 Jean Marie Brohm salienta que se, para Hegel, a associagao e o principal mediador entre individuos
e o Estado, o clube é para a doutrina nacional o mediador entre os esportistas e o Estado.
Qualquer que seja a sua classe social, religiao ou sexo e a opiniao politica, eles encontram-se
unidos nesta pequena ',atria. Para o Estado, ele representa urn dos pilares fundamentais, assim
como o sindicalismo vertical e a familia. Celula intermediaria entre a familia e a ',atria, onde se
deve lutar por sr/as cores e sua glOria. E atraves deste centro de reuniao "apolitico", que se di a
integragao entre o individuo e o Estado. No clube se co/ocara na crianga os valores nacionais e
sobretudo o sentido social e gosto pela coesao, gragas a educagao moral pelo esporte. BROHM,
Jean Marie Sociologia Politica del deporto. Mexico, FCE, 1982.
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poderiam ser consideradas antisociais e egoisticas de vida. Este
impulso inicial, este desejo de viver
elementos comuns a formacao
cultural de origem, acabou por
construir aquilo que inicialmente
Brohm 6 e, depois Eduardo
Manhaes 7 denominaram de

associativismo voluntario.
Todo esforco desenvolvido, ate
entao, pela sociedade civil para a
estruturacao do futebol encontraria
no Estado urn elemento capaz de
bloquear e alterar esses pianos. 0
Estado viria a intervir, de maneira
incisiva, no esporte a partir das
transformacOes politicas gestadas na
alteracao da composicao de forcas
politicas da sociedade brasileira, do
final da decada de trinta, e que
acabaram por redundar na ascensao
de Getulio Vargas. Ern 14 de abril de
1941, o Estado interviu na atividade
esportiva, atraves do decreto 3.199.
Essa formacao legislativa inicial cria
urn grande aparelho regulador e
disciplinador da atividade esportiva
nacional e procura resolver os
problemas politicos criados pelo
chamado "crescimento desordenado" provocado pelo impulso
natural criado pelo associativismo
voluntario.

Passados esses dois periodos
iniciais, entramos no terceiro
momento, onde o Estado redefine
suas funceies e toma a iniciativa de
criar as condicoes de aproximacao
entre o futebol e o mercado. Esse
ultimo momento que iremos
priorizar a marcado por inürneras
disputas entre os interesses
econOrnicos e politicos presentes no
Estado, na burocracia instalada nos
Orgaos de administracao esportiva (
federacOes e CBF), nos setores
empresariais ligados ao futebol (Clube
dos 13, Clube dos 11) e no setor
financeiro nacional e internacional
que, no ultimo ano, investiu na
compra ou ern parcerias corn os
grandes clubes nacionais. Essa
disputa possui fortes reflexos sOcioculturais e apontam para o
crescimento e fortalecimento desses
setores na inthistria do entretenimento
nacional.
Nesse period°, as forcas que
interagiam na disputa, produziram
alteracOes na legislacao esportiva,
visando aproxima-la das condicOes
ideals de que o mercado necessitava
(Constituicao de 1988, Lei Zico/1993
e Lei Pete, 1998). Essas novas
condicEies foram provocadas por
causas externas e internas. As

6 BRHOM, Jean Marie. Sociologia politica del deporto. Mexico, FCE, 1982.
7

MANHAES, Eduardo Dias. A politica esportiva no Brasil. Graal, Rio de Janeiro, 1986.
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primeiras refletem a necessidade de
adaptacao ao processo de
mundializacao do futebol implementado pela FIFA a partir de 1974
e, ao mesmo tempo, procuram copiar
o modelo administrativo do futebol
europeu, atendendo aos mais variados
interesses empresariais do capital
industrial e financeiro nacional e
internacional. As causas internas
dizem respeito a luta pelo poder
politico e a supremacia no mercado
brasileiro entre os varios segmentos
em questao. Neste enfrentamento
politico, existem efeitos econOmicos,
politicos e sociais, que sera°
determinantes no desenvolvimento
do futebol brasileiro no mercado
mundial do prOximo seculo e que
necessitam necessariamente ser
estudados. Para desenvolvermos este
debate, resgataremos o essencial de
cada uma dessas fases e adentraremos nos elementos essenciais da
conjuntura atual.

0 desenvolvimento do
futebol no Brasil:
associativismo
voluntario e
intervencfio estatal
0 futebol no Brasil é produto de
urn desenvolvimento exOgeno. De
origem Inglesa, foi implantado no
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Brasil por Charles Muller, no final do
seculo passado. A estrutura esportiva
que conhecemos hoje, formada
desde a sua base pelo clube ate o
seu outro extremo, onde
encontramos o Ministerio do
Desporto, nem sempre se constituiu
dessa forma. Ela é uma construcao
histOrica que resulta do processo de
expansao e organizacao internacional
do esporte, ao mesmo tempo em
que reflete as necessidades dos
variados momentos sociais e
politicos vividos pelo Brasil.
0 primeiro impulso interno na
sua edificacao veio atraves dos
clubes, sejam aqueles ja formados
para o convivio social, para a pratica
de outra modalidade esportiva ou
criado exclusivamente para o
exercicio do futebol. Consolida-se,
principalmente no Rio de Janeiro e
em Sao Paulo, e expande-se para
outros estados, propiciando a
criacao de intImeras competiceies.
Paralela-mente, surgem os embriOes
da conhecida burocracia do futebol
brasileiro: as federacEies estaduais
e a confederacao brasileira de
desportos (CBD). 0 primeiro estado
a dar urn salto de qualidade na
organizacäo deste esporte, foi sao
Paulo, a medida que, em 19 de
dezembro de 1901, instala a Liga
Paulista de Futebol; o Rio de Janeiro
seguiria o exemplo e, em 21 de maio

Motrivil.Gncia
de 1904, cria a Liga Metropolitana
de Futebol, que veio permitir a
organizacao do primeiro campeonato regional desse estado. Em
1915, Sao Paulo e Rio de Janeiro
disputavam o direito de representar
o Brasil no exterior. Cada estado
criou, entao, sua prOpria federacao
nacional para mostrar sua forca. Os
paulistas fundaram a Federacao
Brasileira de Futebol e os cariocas
criaram a Federacao Brasileira de
Esportes. Para resolver o problema,
as duas entidades entram em
acordo e, em 1916, e criada a
Confederacao Brasileira de
Desportos (CBD). A construcao
deste tecido esportivo desenvolveuse e em 1917, a CBD é reconhecida
pela FIFA.
Nesse curto periodo, ha a
formacao de uma quantidade
imensa de clubes; no Rio de
Janeiro, em 1902, surge o
Fluminense Futebol Clube e mais a
frente em 1904, sao fundados neste
mesmo estado, o America F. C., o
Bangu A. C. e o Botafogo F. C.. 0
Ano de 1910 marca por definitivo,
a supremacia do futebol sobre os
demais esportes, alem do que,
marca o nascimento de grandes
clubes de massa dos nossos dias,
como por exemplo, o Corinthians

Paulista, fundado por urn grupo de
artesOes e pequenos funcionarios.
Essa fase é denominada de
associativismo voluntario.
A consolidacao do futebol
brasileiro tern, como pilares basicos,
Sao Paulo e Rio de Janeiro que,
atraves do fortalecimento dos
campeonatos regionais, do
intercambio e do desenvolvimento
da competitividade entre si,
passariam, num segundo momento,
a privilegiar os confrontos
intemacionais corn equipes inglesas,
uruguaias, portuguesas, paraguaias,
chilenas e argentinas. Desses
encontros internacionais, resulta a
formacao, ern 1917, do Campeonato Sul Americano de Futebol e
outras tantas competicOes
consagradas ate os dias atuais.
Corn seu tecido esportivo
consolidado, de importancia s6cio
cultural indiscutivel, o futebol
brasileiro foi absorvido pelos
interesses politicos existentes no
Estado e passa, a partir de 1941, a
sofrer urn processo que Eduardo
Manhaes 8 designaria de fase de
ordenamento e disciplinamento.
0 decisivo daquele momento
histOrico foi a superposicao do
pCiblico ao privado, do Estado sobre

MANHAES, Eduardo bias. A politica esportiva no Brasil. Graal, Rio de Janeiro, 1986.
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a sociedade civil, ou seja, o
reordenamento da atividade
esportiva sob o ponto de vista
politico e ideolOgico do Estado. Toda
a organizacao anterior desenvolvida
pela sociedade civil para o futebol,
corn o intuito de organiza-lo de
maneira autOnoma e, ate mesmo,
de tornar mais liberal os mecanismos de organizacao, dissolveu-se
diante da postura autoritaria do
Estado.

0 papel do Estado no
desenvolvimento do
futebol no Brasil
A Ease de intervencäo estatal foi
marcante no desenvolvimento
esportivo brasileiro e iniciou-se em
1941, no govern° de Getuljo Vargas.
0 Estado determinou como deveria
funcionar o esporte no pais e, em
especial, o futebol; para isso,
extinguiu a CBF e concedeu plenos
poderes a CBD, sua aliada politica.
Interviu em entidades administrativas e imp& urn regime duro e
burocratizante que atendia aos seus
interesses politicos. Por outro lado,
construiu grandes pracas esportivas, estruturou, ordenou e
disciplinou o esporte.
No inicio da decada de 80, corn
o processo de "abertura lenta
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gradual e segura" implementado
pelas classes dominantes locais,
auxiliadas
pela
burguesia
internacional, a situacao comecou
a se alterar. A base esportiva
nacional, impulsionada pelo
processo de mundializacao do
futebol e pela busca de uma nova
ordem esportiva, tendo como
modelo o desenvolvimento do
futebol forjado na Europa,
empreendeu uma luta pela major
autonomia de organizacao e
funcionamento das entidades
nacionais, que so se tornou efetiva
corn a inclusao do artigo 217 na
constituicao federal de 1988. A partir
desse momento, estavam colocadas
as condicOes necessarias para uma
aproximacao definitiva entre o
futebol e o mercado.
A decada de 90 foi marcada pela
busca da supremacia de mercado
entre setores que comandavam a
vida esportiva do futebol brasileiro;
essa situacao ficou muito bem
demonstrada na elaboracao da
legislacäo esportiva de 1993 (Lei
Zico) e de 1998 (Lei Pele). Essas
mudancas visavam retirar os
empecilhos, forjados anteriormente
pelo Estado, para a integracao do
futebol aos interesses do mercado,
situados principal-mente no capital
financeiro nacional e internacional.
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A partir desse momento, o
Estado utilizou-se de grandes
personalidades esportivas para a
conducäo da atividade esportiva e
para a defesa de alguns interesses
empresariais permeados dentro do
Estado e representados por agencias
de marketing esportivo que surgiram
nessa decada9. Por seu turno, a
entidades
burocracia
das
administradoras do futebol e os
grandes clubes, representados pelo
Clube dos 13, passaram a procurar,
no Estado, mecanismos capazes de
efetivar as transformacOes legislativas
necessarias sem, contudo, serem
prejudicadas. 0 governo Collor
utilizou-se de Zico para popularizar
seu governo, como tambern para
implementar reformas na legislacao
esportiva, e é dessa forma que surge,
em 1993, a nova legislacao esportiva.
As transformacOes que a chamada
Lei Zico produziu na legislacâo
representou a necessidade de
adapts-la as exigéncias do mercado.
0 projeto Zico constituia a
manifestacao mais ostensiva
plantada pelos clubes de
rompimento explicito corn o modelo
que ate entao se tinha. Vinha corn o
intuito de atender, na sua formalidade,
as principais reMndicacOes do Clube

dos 13. Era urn ataque frontal a CBF
e as federacäes no sentido de retirarlhes o poder politico. Propunha que
o colegio eleitoral da CBF fosse
integrado pelos clubes da primeira e
da segunda divisao e nä° somente
pelas 27 federacOes. Propunha,
ainda, a extincao do passe e a
transformacao dos clubes em
empresas. Zico saiu da secretaria em
29 de abril de 1991, sendo que a lei
que leva seu nome iria ser
sancionada pelo Presidente da
Republica, em 6 de julho de 1993.
Depois de urn certo tempo
decorrido, Zico posicionou-se a favor
de sua Lei, afirmando que as distorcOes
advindas dela foram provocadas por
emendas de deputados ou pelos
desmandos de dirigentes. 0 clube
empresa ganhou uma legislacao
flexivel e continuou sob protecâo
estatal, o passe continuou existindo e
foi normatizado por Pete, em 1996.0
sistema eleitoral dos aparelhos
administradores do futebol ficou a
cargo das prOprias confederacOes
definirem, não se mexendo, portanto,
na estrutura de poder.
ApOs a saida de Zico, o Estado
procura outro grande Idolo nacional

9 Existe uma real disputa pelo mercado do futebol brasileiro. No centro do poder, a Pe16 Sports &
Marketing, empresa do entâo ministro dos desportos, disputa espaco corn a Traffic, que possui
como sOcios Ricardo Teixeira, presidente da CBF, e Kleber Leite ex-presidente do C. R. Flamengo e
outras empresas. Esta disputa já rendeu inUmeras retaliacties na imprensa corn acusaci5es de toda
ordem.
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para assumir a secretaria de esportes.
Trata-se de Bernard, jogador da
selecao brasileira de vOlei, que, em
sua curia passagem pela secretaria
de desporto, apenas administrou as
deliberacOes anteriores.
A presenca de Zico so poderia
ser ofuscada pela entrada em cena,
ja no governo de Fernando
Henrique Cardoso, do major
jogador do seculo: Pele. Utilizandose da receita dada por Collor,
Fernando Henrique Cardoso
credenciou Pele como o seu ministro
dos esportes e cabo eleitoral. Nessa
condicao, ele incumbe-se de
desfraldar velhas lutas ja tentadas
por seu antecessor, Zico. A primeira
quebrar a coluna da estrutura
burocratica instalada na CBF e nas
federacOes, a segunda
transformar obrigatoriamente os
clubes em empresas, negociar as
mudancas na lei do passe e
finalmente colocar-se como grande
representante da chamada
modernizacao esportiva nacional.
Todas essas mudancas foram
introduzidas no futebol europeu
corn uma participacao decisiva do
Estado e corporificavam as medidas
mais avancadas utilizadas na sua
modernizacao. 0 modelo europeu
era algo almejado por setores
empresariais nacionais que viam,
nestas modificacOes, elementos

essenciais para a alteracao da ordem
politica no futebol brasileiro e para
a ampliacâo do seu dominio no
mercado.
A presenca empresarial na
estrutura estatal tomou-se mais clara
e transparente durante o period°
comandado por Pele. A figura mitica
do Rei do futebol mundial controla a
Pete Sports e Marketing, agenda que
disputa o controle de grandes
transacOes do futebol nacional,
como por exemplo, as transmissOes
dos campeonatos Carioca e Paulista,
consultorias para a venda de clubes,
de jogadores para o exterior e de
inUmeros outros negOcios vinculados
a comercializacao do esporte. Corn
interesse direto nessas mudancas,
Pete colocou seu sOcio, Hello Viana,
na conducao do INDESP ( Instituto
para o Desenvolvimento do
Desporto). Nesse periodo, o grande
idolo nacional e internacional
desenvolve uma grande queda de
brag° corn a resistente burocracia
estatal, corn os grandes clubes
nacionais (Clube dos 13 e Clube dos
11) e corn parlamentares, na defesa
de seus interesses econ6micos e
politicos mais imediatos. Como
resultado deste enfrentamento surge
a chamada lei Pele.
Como nas demais partes do
mundo, o Estado, permeado por
interesses empresariais, foi o
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precursor das mudancas ocorridas
na legislacao esportiva. 0 Estado,
que desde 1941 incorporou o
esporte as suas preocupacOes,
transformou-se, ao longo do tempo,
assumindo varios perfis. Em 1941,
constituia-se com urn perfil
populista, cujo objetivo era ordenar
e disciplinar a ordem esportiva, ao
mesmo tempo que assumiu a tarefa
de criar condicOes estruturais para
o desenvolvimento esportivo.
Em 1964 inaugurou urn perfil
ditatorial que o marcou em todos
os periodos militares ate a "transicao
lenta, gradual e segura". No period°
militar, o esporte assumiu a funcao
de legitimacao da ordem polftica
instalada no pais. Nesse momento,
passa a funcionar como urn
mecanismo de fortalecimento do
Estado e de glorificacao da ordem
estabelecida. 0 esporte é uma das
raras esferas superestruturais que
ignora, quase em sua totalidade, a
sua funcao critica. 0 cinema, o
teatro, a miisica, a educagao, a
religiao e outros segmentos mais
nao renunciam a esta condicao
critica, mesmo sob as mais duras
circunstancias politicas. 0 esporte,
e em especial o futebol, funciona
como urn cimento social que possui
como elemento propulsor, a
coletivizacao massiva da cultura
esportiva, utilizando-se de todos os
meios tecnolOgicos existentes, e

tendo, como garoto propaganda
desta ideologia, os grandes idolos
esportivos que, pela sua relacao
apaixonada e pouco racional corn
o püblico, penetram facilmente no
imaginario popular. Em nenhum
outro momento da vida nacional
brasileira encontraremos exemplificacao melhor para esta situacao
do que aquela vivida pelo Brasil em
1970. Em meio a uma das mais
brutais ditaduras latino-americanas,
a nacäo brasileira nâo questionava
o regime, negava-se a discutir a
situacäo politica do pais, para
festejar cada gol de Pete, Tostäo ou
Jairzinho. "Pra frente Brasil",
"Ninguem segura esta nacdo" e
outras tantas manifestacOes
nacionalistas impulsionavam a
corrente ufanista feita pela nacäo
brasileira, que excluia aqueles que
discordavam do governo e forjava
o consenso do nacionalismo
apaixonado que nos levaria ao tri
campeonato, ao mesmo tempo em
que fortalecia o regime e acobertava
as transformacOes sociais e
politicas, repressivas e autoritarias,
encaminhada pelos militares.
No momento da abertura
democratica, mesclam-se elementos
que dariam ao esporte e, em especial
ao futebol, a condicao de mercadoria.
Dente estes elementos, colocam-se
as transformacOes estruturais
produzidas no futebol europeu, os
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avancos presentes no piano
tecnolOgico que garantiram Otimas
condicOes para a expansâo do esporte
e do futebol como lazer e diversäo
para as massas; a FIFA transformase na grande transnacional do futebol,
mundializando a sua prâtica e abrindo
novos mercados corn influencia direta
sobre o Brasil; por sua vez, o Otimo
rendimento do futebol brasileiro no
mercado mundial consolida-o como
nacâo hegemOnica neste esporte. A
necessidade de acompanhar o
desenvolvimento esportivo europeu,
forca processos de transformacao na
estrutura do futebol brasileiro que
acabariam sendo comandados por
interesses empresariais permeados
dentro do Estado. Essas mudancas
colocaram ern confronto direto
entidades de administracâo do
futebol, entidades de pratica do
futebol e interesses empresariais
expressos nas grandes ag8ncias de
marketing esportivo.

As redefinicties do
papel do Estado e a
abertura para o
mercado
0 Estado brasileiro, ao longo de
sua histOria, adotou variadas formas

representativas de momentos politicos
e econOmicosvividos pela sociedade
brasileira. Essas formas, em geral,
representavam os interesses politicos
instalados nas classes dominantes em
estreita conexâo corn seu brag()
intemacional.
Algumas correntes teOricas
manifestaram-se acerca dessas
mudancas de perfil do Estado
brasileiro que acabariam por refletirse diretamente na conducâo do
esporte nacional e muito
especialmente no futebol. Dessa
forma, e preciso ter uma visâo geral
de como estruturou-se o Estado
brasileiro ao longo do tempo. Luis
Carlos Bresser Pereira° afirma que,
de 1850 a 1930 o Brasil foi
comandado por urn Estado
Oligarquico Mercantil, resultante de
urn pacto entre a oligarquia agrariomercantil local e o imperialismo;
este modelo de Estado seria
suplantado pelo estado populista. A
nova forma de Estado e produto do
colapso do Estado Oligarquico
Mercantil, que surgiu quando a velha
oligarquia agr6rio-mercantil entra
em decadencia econOmica e politica
e nenhuma outra classe, ou fracâo
de classe, tern condicâo de sozinha,
assumir o papel de classe dirigente.
Define-se, entao, o Estado Populista

10 BRESSER PEREIRA, L, C Estado e subdesenvolvimento industrializado, Editora Brasiliense, Säo
Paulo,1977.
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como o resultado de urn pacto
social. Para Bresser Pereira, o Estado
populista é urn momento transitOrio
entre o Estado Oligarquico mercantil
e o Estado tecnoburocr6ticocapitalista dependente.
Para Octavio Lanni," o fim do
ciclo populista, em suas linhas
gerais, distribuiu-se pelas decadas
de trinta a sessenta e, algumas
vezes, ultrapassou a esse tempo.
Sucedeu ao Estado oligarquico, que
predominava desde o seculo
dezenove, e encerrou-se quando
emergiu o Estado autoritario, militar,
civil ou militarizado.
Para Augustim Cuevas, 12 ao
analisar este fenOmeno no espectro
mais amplo da America Latina, a
partir dos anos sessenta e, em escala
maior, dos setenta, ocorre uma
verdadeira quebra do Estado
burgues "benfeitor" engendrado nos
tempos do populismo. As forcas que
passam a predominar nos novos
arranjos dos blocos de poder
reduzem ou cortam "gastos sociais"
relativos ao esporte, educacdo,
habitacdo popular etc. Já
estâ em curso o ciclo do
autoritarismo.

Em geral, na America Latina,
segundo as peculiaridades de cada
pals, desenvolveram-se outras
formas de Estado burgues. Pode-se
falar em liberal, liberal-democratico,
social democratic°, autoritario e
mesmo fascista. Mas o que
predominou foi o Estado autoritario,
de cunho militar, civil ou combinado.
Todas as formas assumidas pelo
Estado burgues representavam
arranjos novos ou renovados, das
classes dominantes locais e
estrangeiras. A reacdo contra as
experiéncias populistas e contra a
crescente politizacäo das classes
assalariadas conduziu a novos
surtos de hipertrofia do poder
Executivo e a maior subordinacao
dos poderes Legislativo e Judiciârio
aquele. Simultaneamente, dinamizou-se a presenca e a maior
rigidez do poder estatal nos assuntos
econOmicos, politicos, sociais,
culturais e esportivo.
No Brasil, de 1964 a 1985, as
forcas conservadoras e reacionarias
comandaram a politica e a
economia. Quando se tornou
impossivel manter a ditadura, em
face dos movimentos, partidos,
sindicatos e correntes de opinião

IANNI Octavio, A formagäo do Estado populista na America Latina Editora Atica, Sao Paulo,
1989.
12 CUEVA. Augustin. 0 desenvolvimento do Capitalismo na America Latina. Trad. de Carlos Machado,
Sao Paulo, Global, 1983, p.189-90 e 206.
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reivindicando a democratizacao, as
mesmas forgas que haviam se
beneficiado da ditadura entram no
processo de "abertura", "distensao",
de democratizacao "lenta, gradual
e segura". Aos poucos, os setores
conservadores e liberais das
oposicOes democraticas entraram
em conciliacao corn os
conservadores e liberais da ditadura,
encaminhando e comandando todo
o processo de uma transformacâo
que seria feita "por cima" 13 . Desta
forma, o processo democratic°
ficou sob controle, limitado, ern
conformidade corn os interesses do
bloco de poder que serviu de base
a tirania e prevaleceu mais ou
menos intocado no tempo da
"democracia".
Ao longo desta transicao, entre
urn period° autoritario e outro
democratic°, onde a hegemonia
dos setores conservadores foi
flagrante, a relacao entre Estado e
sociedade oscilaram entre varias
interpretacOes. De urn lado,
privilegiou-se visOes alternativas que
enfatizavam ora a primazia da
sociedade na estruturacao do poder
politico, ora a prevaléncia do Estado
em sua capacidade de plasmar a
sociedade e os interesses. De forma
similar, a atribuigao de valor ao que

e moderno e atrasado vinha se
alternando, ao longo do tempo,
conforme conjunturas especificas,
entre
atribuir
urn
papel
modernizador ao polo estatal ou ao
polo associativo, embora a
tendéncia predominante tenha sido
aquela de identificar o modelo
associativo como modernizante e
democratic°, contrapondo-se ao
modelo corporativo, identificado
corn autoritarismo e atraso. Esta
tendéncia a dotar o Estado de
caracteristicas similares ao atraso e
autoritarismo ganhou forga na
decada de 80 corn o avanco das
politicas neoliberais, implementadas
em diversos graus e de varias
formas na America Latina.
0 neoliberalismo postula urn
mundo formado por individuos que
concorrem, e supöe que tais
individuos devam comportar-se de
forma competitiva para maximizar
os lucros. A partir disso, os
neoliberais concluem que a
economia de livre mercado e o
resultado racional da livre
concorrencia entre os individuos,
onde o papel do Estado e minima
Contrarios aos principios
declarados pelos defensores do livre
mercado, as politicas dos regimes
neoliberais freqilentemente violam

13 FERNANDES, Florestan. Nova Reptiblica? Jorge Zahar Editor, Rio de Janeiro, 1986.
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a sua doutrina. A intervencäo estatal
não diminuiu: o que mudou, na
realidade, foi o tipo e a direcäo da
intervencao. 0 livre mercado nä° era
livre para o trabalho, e foi liberado
para o capital atraves de decretos
do governo. 0 Estado interveio no
piano econOrnico, social e politico
assim como, tambem, no meio
esportivo, de maneira decisiva e
decidida. Foi o Estado o grande
impulsionador da chamada
modernizacdo esportiva", privilegiando o avanco do capital. Neste
particular, o Estado esta cheio de
grupos interessados em fatias
vantajosas do mercado brasileiro.

MotrivixOncia
Dessa forma, Pete reeditou no
esporte o mesmo discurso
neoliberal do palâcio do planalto, de
combate ao Estado ineficiente e
corrupto, para, de maneira direta
"bater de frente" na estrutura
burocrâtica montada por este
mesmo Estado que eles
representam, e reverenciando o
mercado como a solucâo para todos
os males e como referencial de
eficiencia.

fit

lmpulsionado pelo Estado, o
mecanismo chave, na chamada
modernizacäo esportiva, é a kigica
do mercado, que procura seguir o
modelo esportivo americano e
europeu. Para embrulhar ideologicamente este pacote, Pete e seus
associados passaram, atraves da
imprensa, todo urn discurso
moralizador da atividade esportiva.
Falavam abusivamente da falta de
profissionalismo, da corrupcdo, da
cartolagem" e toda a sorte de
elementos depreciativos, que
colocavam a atual estrutura esportiva
na condicâo de atrasada e viciada,
representando para a sociedade
brasiteira o que de pior existe na vida
esportiva nacional.
tf

Os interesses empresariais,
situados nos grandes clubes, na
burocracia dos Orgaos administradores do futebol, nas recentes
empresas de marketing esportivo, na
grande indirstria de fabricacâo de
material esportivo e nos meios de
comunicacao de massa, comandaram grupos de pressäo junto ao
executivo e aos parlamentares para a
transformacão da legislacäo esportiva
de tai forma que atendesse aos seus
interesses. Todo esse nivel de interesse
sempre esteve presente em
momentos pontuais, quando da
aprovacdo da constituicão em 1988,
na aprovacdo da Lei Zico, em 1993,
e recentemente na aprovacdo da Lei
Pete, em 1998. Agora, voltou a fazerse presente na eleicäo de 1998,
quando inirmeros parlamentares
foram financiados por estes setores
que buscam, a partir de 1999, nova
alteracäo da legislacao esportiva, em
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especial, nos aspectos relacionados
ao futebol.
Neste processo, assumir posicOes
no Estado e de suma importancia,
tanto no Executivo como no
Legislativo. No Executivo, a presenca
de Pele no Ministerio dos Desportes
possibilitou ao proprietario da Pele
Sports e Marketing uma imensa
vantagem na concorrencia no
mercado interno perante outras
grandes agendas, assim como
impulsionou a sua aproximacao corn
a FIFA e a maior projecao
internacional no mercado Latino
Americano, na Europa e tambern nos
Estados Unidos. Por sua vez, criou
de
maiores
possibilidades
aproximacao corn as grandes marcas
mundiais, como a ADIDAS e a NIKE,
ao mesmo tempo em que gestou
facilidades corn as grandes empresas
televisivas do pals, tais como,
Bandeirantes, Globo, SBT e outras.
Na impossibilidade de participar de
maneira mais efetiva no Executivo, as
entidades administradoras do futebol
( federacOes estaduais e CBF)
procuraram fortalecer a sua presenca
no legislativo, participando ativamente
das eleicöes para deputados
estaduais, federais, senadores e
governadores de estado. Nesta
disputa por fortalecer a " bancada do
futebol", nao existe nenhuma
restricao politica ou ideolOgica por

este ou aquele partido. As preferencias
recaem sobre aqueles que possuem
condig5es de sucesso eleitoral, indo
desde a variante mais a esquerda do
PT ate partidos da direita como o PPB.
Neste grande movimento para a
formacao de uma "bancada do
futebol" cada vez mais forte,
participam ativamente os grandes e
medios
clubes
nacionais,
representados pelo Clube dos 13 e
Clube dos 11, as federacOes
estaduais e a CBF. Os grandes clubes
nacionais foram profundamente
prejudicados na aprovacao da lei do
passe e na obrigatoriedade de
transformacao de suas entidades em
empresas, ate 24 de marco do ano
2.000. Procurando reverter esta
situacao, fazem da sua proximidade
corn a CBF e as federacoes estaduais
e da forca de sua grife para eleger
deputados, senadores e governadores afinados com a sua perspectiva
politica, a sua grande arma na luta
politica pela defesa dos seus
interesses.

A mundializacfio do
futebol e seus reflexos
no Brasil
O futebol, assim como a
globalidade do esporte moderno,
tributario de uma ruptura histOrica
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caracterizada pelo nascimento do
capitalismo industrial na Inglaterra.
0 esporte, de maneira global, iniciou
o seu processo de mundializacäo na
reinstalacäo das Olimpfadas em
1896; já o futebol buscou urn
processo de desenvolvimento urn
pouco diferenciado. Do centro da
Europa, esta mercadoria viajou
atraves das expedicOes imperialistas,
indo enraizar-se em iniuneras
colOnias. Paulatinamente, constituise o tecido esportivo mundial, assim
como a consolidacâo do futebol
como urn esporte de primeira
grandeza do mundo, a criacdo da
FIFA — a grande multinacional do
futebol globalizado — o crescimento
do seu grande espetaculo mundial a
Copa do Mundo, e o desenvolvimento de toda uma rede de
instituicoes que &do suporte a esta
estrutura mundial tao rica e
poderosa.
Durante algum tempo, o futebol
foi conduzido por objetivos que nao
tinham como prioridade a
comercializacâo e o lucro. Seus
objetivos visavam a simples
competicào, sua organizacâo
dependia do grau de desenvolvimento

de cada formacâo social e
apresentava varios estagios, podendo
ser totalmente amadora, semi
amadora ou profissional. Por outro
lado, os avancos tecnolOgicos nä°
propiciavam ou estimulavam a sua
comercializacdo em tempo real, assim
como tambem nao existia a visdo
empresarial que hoje se possui deste
empreendimento.
A partir da decada de 70, este
quadro comeca a alterar-se corn a
eleicäo do brasileiroJôao Havelange
para a presid8ncia da FIFA.
Havelange venceu a eleicao realizada
no 392 Congresso da FIFA em
Frankfurt, concorrendo corn Stanley
Rous e a toda poderosa ADIDAS, de
propriedade de Horst Dossier". A
partir desse momento, ele associase a maior produtora de material
esportivo do mundo e redimensiona
toda a estrategia de desenvolvimento
do futebol mundial, tendo o seu novo
parceiro como sustentacäo
econOrnica de seus projetos. Os
executivos globais da FIFA e seus
amigos empresarios puderam
observar toda a transformacâo por
que passava a sociedade
contemporanea e puderam observar

14 Proprietario da Adidas, falecido de cancer em 1987. Horst Dassler e Patryck Nally, seu socio,
lutaram durante muitos anos contra as federacnes e confederagnes em todo mundo, para romper
corn as limitacOes impostas a comercializaceo do espetaculo esportivo. A FIFA foi a primeira
entidade intemacional que concordou em criar novas normas para a comercializacao do esporte
mundial. Retirado de: SIMON, Vyv e Jennings, Andrew, Los senores de los anillos. Poder, dinero y
dopyng en los juegos olfmpicos Editora Norma, Bogota, 1992.
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as mudancas histOricas que nesta
sociedade estavam surgindo.
Possuiam, portanto, uma visäo
histOrica e foi gracas a este elemento
que hoje podem afirmar que, no
mundo do futebol, existe urn antes
e urn depois, urn divisor de aguas
que acabaria por separar estes dois
momentos. Esta constatacao foi
bem demarcada por Havelange
quando se expressou acerca dos
rumos seguidos pela instituicao que
comecou a comandar em 1974. Na
avaliacao de Havelange, 15 ate certo
ponto modesta, ele dividiria a histOria
da FIFA desta forma: "antes e
depois de Havelange". A fase
anterior poderia ser considerada
comopre-global, coisa do passado,
mas que acabaria por formar as
bases para a sua acâo empresarial,
para o salto da comercializacao do
grande espetaculo esportivo por ele
encaminhado.
Superadas as varias barreiras
tecnolOgicas que tornavam o
mundo extremamente grande, o
futebol ja estava consagrado em
muitos continentes como o principal
esporte a ser praticado. Diante
dessa nova situacao, bastava

capacitar os administradores
esportivos, dar uma estrutura
profissional a FIFA e criar novas
normas de comercializacao do
futebol, assim como redefinir
mundialmente a sua estrategia de
desenvolvimento. Suprimidas essas
debilidades,
a FIFA,
em
consonancia corn a vontade politica
de alguns estados nacionais,
inicialmente a Espanha e a Italia,
procurou distribuir estrategicamente
a realizacao da Copa do Mundo de
futebol. Essa estrategia visava
reconstruir as pracas esportivas
desses 'Daises atraves do poder
ao mesmo tempo em que
estes Estados propiciavam a
possibilidade de seus grandes
clubes transformarem-se em
empresas. 16 Realizadas essas
tarefas, criou-se urn modelo de
desenvolvimento do futebol mundial
considerado ideal para o grande
espetaculo esportivo.
A estrategia mercadolOgico da
FIFA e pensada em escala
planetaria, referendada em calculos
objetivos, baseada em pesquisas de
mercado que sugerem como
produzir a mercadoria futebol,
quanto e como fazer, onde e a

15 Folha de Sao Paulo referente a Copa do Mundo da Franca e datada de 20/06/98. Entrevista concedida
ao reporter Mario Magalhaes.
Em Estados como: Portugal, Espanha e Italia, o poder pablico colocou como opcional a
transformacâo dos clubes em empresas No Brasil esta situacao foi colocada como obrigatOria.
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quanto vender. Nos Ciltimos vinte
anos, ocorreram transformacOes
substanciais na esfera econOmica e
politica, que exigiram profundas
reformulacOes no mundo dos
negOcios. Urn primeiro aspecto e a
globalizacäo do mercado. Hoje ele
e (Ida), possui uma lOgica singular
abrangendo toda a terra. Como os
economistas, os empresarios do
esporte, e em especial o futebol,
entendem que o seu campo de acâo
é o mercado sem fronteiras. 0
produto futebol, que nos anos
anteriores a Havelange ficara preso
a algumas nac6es e continentes
hegem6nicos, agora é desterritorializado, nao mais existindo
fronteiras onde nao possa penetrar.
0 futebol nao poderia, como
produto, esquecer o mercado
americano, asiatico e africano, e
ficar restrito aos continentes de sua
major projecdo." 0 desenraizamento dos produtos é algo
fundamental para o pensamento
administrativo. Se cada mercadoria
fosse determinada pela sua

localizacdo geografica ou pelo gosto
local, as linhas diretivas de uma
administracäo global estariam
individualizadas. A universalidade do
produto futebol garante o elo entre
as diversidades existentes.
Verificada esta condicdo bâsica,
e preciso que tenhamos a nocao de
como o marketing esportivo
trabalhou nesse caso. Primeiro, ele
utilizou-se de urn produto universal
amplamente difundido e que todos
querem, todos os mercados o
desejavam. Segundo, so restava aos
administradores fornecer as
informacOes que poderiam criar a
demanda desta mercadoria, atraves
da venda do grande espetaculo
esportivo. Para verificarmos esta
afirmacäo, basta observarmos o
esforco de Havelange em deslocar
as grandes competicOes, já
existentes e cobicadas por inCimeros
'Daises, do seu eixo tradicional, assim
como criar novas competicOes em
'Daises sem tradicao, tudo isto sendo
acompanhado pela exportacäo de

17 Stanley Rous era conservador em relacâo ao nilmero de participantes na Copa do Mundo e trabalhava
corn a dimensâo de orcamento restrito ao que se ganhava de Copa em Copa. Observe esta declarasäo
a revista Veja, datada de 15/05/1974: Minhas iddias sao estas: o flamer° de 16 finalistas foi
fixado quando a FIFA somaua apenas 80 paises. Agora a FIFA possui 142 filiados. E euidente que
o nitmero de iriscritos pode uir a ser aumentado Em todo caso, tem de se considerar os aspectos
econ6micos do problema. Se passarmos para 24 finalistas, em primeiro lugar, isto implicara
nurn period() de auséncia muito major para osjogadores estrangeiros. Depois os custos aumentam
corn hotais, passagens, seguros etc. Sem falar nos problemas dos encontros que nao darao rends
porqueserao disputados por selegO es sem expressdo ou por selecOes que nao acendem a toroida....
por isso tudo, chego a achar que o ntirneno de finalistas na uerdade deueria diminuir. Talvez a
ideia fosse urn torneio entre oito selegOes".
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profissionais e tecnicos experientes
assim como de todo Knowhow
adequado ao grande espetaculo
esportivo. Essa demanda,
preenchida ou criada, sempre foi
pensada em termos globais. A
existéncia ja consolidada de uma
estrutura mundial de consumo
serviria de patamar basic° para as
suas awes, a que deveriam somarse o apoio de algumas multinacionais e os desejos de alguns
governos de estados nacionais que
utilizariam o futebol como forma de
se projetar.
Pensando sobremaneira no
mercado do futebol mundial, estes
intelectuais do esporte, trataram de
redefinir a estrategia global,
associando-se a grupos industrials de
areas afins, como os produtores de
material esportivo, a exemplo da
ADIDAS. Assim, usufruindo dos
beneficios da revolucao tecnolOgica,
principalmente na area televisiva, e do
desenvolvimento do marketing
esportivo, projetaram a mundializacâo
do futebol como urn produto, uma
mercadoria, que deveria estar em
todos os continentes como uma
manifestacao do lazer das massas.18
Foi pensando na consolidacâo e
abertura de novos mercados, que os
estrategistas da FIFA e seus amigos

empresarios abriram recentemente o
mercado do futebol americano,
quando levam a Copa de 94 para os
Estados Unidos. Da mesma forma
esperam conquistar milhOes de
consumidores corn a prOxima Copa,
no continente asiatico. Todo este
procedimento tern, como ponto de
apoio, a lOgica do mercado e a
fantastica obtencào de lucros.
Por outro lado, este modelo ideal
de comercializacao do futebol, ditado
pela FIFA, acabou por despertar os
dirigentes dos clubes europeus.
Transformados os clubes europeus
em grandes e prOsperas empresas,
estes passaram a ser o grande centro
importador de atletas de todas as
partes do mundo, especialmente do
Brasil, transformando-se na grande
atracao do futebol mundial. Essa
proposta foi vendida para o mundo
todo. No Brasil, o campeonato
Italiano comecou a ser transmitido a
partir de 1983, pela rede de televisao
Bandeirantes, trazendo como atrativo
a presenca de intimeros jogadores
brasileiros que, depois da Copa de
82 na Espanha, haviam se transferido
para o futebol italiano. Logo depois,
tivemos a Copa da Italia que
forneceu urn novo impulso e
consolidou estes dois fortes pOlos do
futebol europeu, assim como

18 DEBORD, Guy. A sociedade do Espetaculo. Contraponto, Rio de Janeiro, 1997.
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tambern a ideia de urn futebol
moderno, comercial e altamente
rentâvel. Depois dessas duas
grandes competicOes intemacionais,
as transmissOes do campeonato
espanhol e italiano disputam espaco
corn as nossas competicöes locals.
Esta presenca permanente, a
imagem de estadios lotados e de urn
futebol milionâno que reunia as
grandes estrelas mundiais, logo
passou a ser vinculada ao extremo
profissionalismo e competencia
empresarial desses dirigentes
europeus. E desta forma que nasce
e se desenvolve a ideia da
modemizacão esportiva brasileira, da
necessidade imperiosa de procurar
acompanhar o desenvolvimento
esportivo europeu, para nä° ficarmos
para tras e assim perdemos o
dominio do futebol mundial. A
influencia ex6gena, impulsionada
pela FIFA na era Havelange, forcou
a necessidade da comercializacâo do
futebol nacional e de sua
profissionalizacäo total. Neste
receituärio, incluiam-se, de maneira
primaria, a necessidade de
modernizacäo de nossas pracas
esportivas, da transformacdo dos
clubes ern empresas e na
necessidade de acabar corn a lei do
passe. Em urn segundo piano,

Motriviv'R'ncia
surgem as ideias de substituicdo da
velha casta de dirigentes esportivos,
por profissionais capacitados em
marketing esportivo, administradores
esportivos formados nas recentes
instituicães do genero e na destituicdo dos tradicionais dirigentes de
futebol, sejam eles da burocracia
esportiva das entidades administradoras do futebol ou dos dirigentes
de clube.
0 receituário modernizador,
ditado pela FIFA e pelo modelo
europeu, desconhece as diferencas
estruturais entre cada formacdo
social do planeta. Esta heterogeneidade estrutural19 das formacOes
esportivas de cada pals coloca
estruturas esportivas avancadas
convivendo corn estruturas
perifericas atrasadas. Esta situacao
nä° se configura como uma
deformidade do capitalismo no seu
desenvolvimento esportivo, mas, por
outro lado, como algo que cumpre
uma funcäo essencial. Pode-se dizer
que estes setores atrasados tern
uma fungdo, uma utilidade
econOmica direta para a
acumulacão dos setores centrais
capitalistas. Assim, pode-se dizer
que a existencia desta dualidade
constitui-se, muitas vezes, como
uma racionalidade econOmica do

19 EVERS, 'Taman. El Estado en la periferia capitalista. 5. ed. Siglo Veintiuno editores, Mexico,1989.
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pr6prio sistema, que exige a
presenca dos setores marginais para
o barateamento dos custos de
producäo da forca de trabalho em
todos os niveis, ampliando assim a
taxa de lucros.
A teoria da modernizacao do
futebol brasileiro foi imposta pelo
Estado atraves dos interesses
empresariais all instalados,
ganhando imediata adesao dos
setores de imprensa e grande
simpatia popular. A modernidade a
ser buscada no esporte era o bem a
ser desejado a cada instante, o seu
antOnimo era o tradicional, tao velho
e pesado, que parecia impossivel de
ser removido. Corn essa visao
futurista e portadora de uma
mensagem atrativa, plantou-se a
ideia do desenvolvimento sem
limites e sem barreiras para o futebol
brasileiro.2° A modernizacao passou
a ser algo macicamente presente.
Como processo sOcio-cultural, ela
tanto pode nascer da invencao
endOgena, quanto da difusao
regulada atraves das metrOpoles. 0
segundo caminho caracterizava a
20

alternativa a ser escolhida. Em
povos e nacOes aptos a financiar e
aproveitar as aplicacOes das
descobertas e criacoes originals, ela
promove a producao de civilizacOes
de porte e sua proliferacao pluralista
e independente. Em povos e nacOes
destituldos dessa capacidade,
parcial ou totalmente, ela promove
a inovacao institucional e a
renovacao constante no contexto
cultural, desde que se forme alguma
continuidade entre os centros de
producao original e os centros de
absorcao seletiva de tracos ou
complexos culturais organicos
importados. A modernizacao, no
entanto, volta-se para a diferenciacao cultural, o desenvolvimento
econOmico e o progresso dos
nacleos civilizatOrios centrals. A
modernizacao nada mais se
configura como urn processo de
atualizacao histOrica de nossa
estrutura esportiva a servico das
novas necessidades do mercado
mundial. Os setores centrals
absorvem a periferia esportiva em
seu processo de evolucao, pois a

Em 14 de outubro de 1997, o então Ministro Pele dava depoimento na camera de deputados em
Brasilia e tentava sensibilizar o congresso para a necessidade de profissionalizar de vez o esporte
nacional. Para isto, apresentava um estudo econOrnico, feito pelo INDESP, em que sinalizava urn
aumento de US$800 milhOes de Mares para US$ 25 bilhOes de d6lares, caso o seu projeto fosse
aprovado. Para o Ministro este era o potencial do mercado brasileiro. Na Itâlia, somente o futebol
movimenta US$ 2,5% do PIB. No Brasil isto correspondia, em todos os esportes a 0.1% do PIB
nacional. 0 valor de US$ 25 bilhOes corresponderiam hoje a 3,3% do PIB. Dessa forma, o Ministro
apresentava a possibilidade de urn crescimento em tomb de 30 vezes os valores de hoje. Folha de
sao Paulo, 15/10/97.
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modernizacao originaria se
desenrola em seu beneficio e para
atender as premissas histaricas de
sua reproducao e sua evolucao. A
modernizacao secundaria, nao
obstante, nunca é urn processo
passivo. Ela se realiza ativamente,
atraves das redefinicOes de poder
existentes entre os värios segmentos
esportivos em disputa e da
reintegracão dos bens culturais e
psicossociais assimilados dos
exemplos exOgenos. A sociedade
modernizada por influxos externos
investe muitos recursos inventivos
para conferir sentido e enriquecer a
modernizacao provocada a partir do
exterior. A fragilidade da modernizacao secundaria no piano esportivo
evidencia-se ao considerar-se que a
distancia ou a brecha cultural edgese em barreira a recomposicao e a
coalescencia do todo. Pode-se
importar ideias, valores e ideologias,
tecnicas e instituicOes sociais, mas
é impossivel, contudo, importar as
premissas histOricas e as bases
econOrnicas de seu funcionamento
e transfiguracao organica. 0 que
quer dizer que, enquanto se
mantiver a demora cultural e a
estrutura que the da origem, a
modernizacao secundaria nao
proporciona condicães de competic a° reciproca real no piano
esportivo, entre os centros e a
periferia de uma mesma epoca.

Motrivivsncia
A modernizacâo esportiva
imposta pelo Estado, tendo como
parametro o modelo europeu,
demonstra a insensibilidade de
percepcao entre as diferentes
estruturas produtivas do futebol
mundial e o momento diferenciado
em que se encontram, acarretando
conseqUencias danosas a estrutura
do futebol brasileiro. Falamos
especificamente da obrigatoriedade
de urn prazo na transformacao dos
clubes em empresas, situacao esta
que os coloca como presas faceis
nas maos dos especuladores. Para
Mustafa Contursi, presidente da S.
E. Palmeiras, em entrevista a Folha
de Sao Paulo de 17 de agosto de
1998, a situacao é a seguinte: "A

obrigatoriedade é clara. Nao
restam alternativas aos clubes,
senäo formar uma empresa, fazer
parcerias ou ceder sua marca para
urn terceiro"Prosseguindo em sua
explicacao, Mustafa afirmou que: "
o prazo funciona ainda como urn
mecanismo de pressao sobre os
clubes que, possuindo dividas
muito grandes corn a receita
federal, INSS, bancos, fornecedores
e ate mesmo corn atletas, tornarse-iam presas Weis nas maos dos
grandes investidores financeiros."
Essa situacao se confirmou nas
recentes negociacties envolvendo o
Corinthians e o Banco Icatu e
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tambern na negociacao entre o
Internacional de Porto Alegre e o
Banco Liberal, sucursal nacional do
Nationals Bank, primeiro maior
banco comercial do mundo. Clubes
nacionais estao sendo sucateados
na sua venda parcial ou total aos
investidores estrangeiros, corn a
conseqUente perda do controle
nacional sobre este patrimOnio
cultural. Outro aspecto negativo da
modernizacao do futebol brasileiro
para os clubes locais foi o fim da lei
do passe. Os clubes que investem
muito em suas categorias de base,
possuem agora somente direito de
urn contrato de dois anos corn o
atleta por eles formado. ApOs este
primeiro contrato esses atletas estao
livres para serem negociados no
mercado externo, sem qualquer
retorno para o clube formador21 . 0
Brasil, sendo urn grande exportador
desta materia-prima, acaba
cedendo-os da maneira mais barata
possivel, ao mesmo tempo em que
retira dos nossos clubes a
capacidade, sempre presente em
momentos anteriores, de revigorarem as suas financas atraves destas
negociaciies. Esta mesma situacao
retira as condicOes antes existentes

de grandes produtores de jogadores,
ameacando assim a hegemonia que
conquistamos no futebol mundial
em todo este periodo.

0 futebol brasileiro, Lei
Pele e mercado. 0 gol
contra do Rei
A expansao mundial do futebol
como mercadoria, iniciou-se corn o
termino do dominio europeu sobre
a FIFA, em 1974. A ascensao de
Joao Havelange ao cargo de
presidente da FIFA separou a
proposta eurocentrista e amadora de
desenvolvimento do futebol
sustentado ate entao pelo ultimo dos
presidentes europeus, Stanley Rous,
da visa() empresarial que
transformaria a FIFA na grande
multinacional do futebol mundial,
trazendo corn ela toda uma grande
industria de fabricagao de material
esportivo,
apostando
no
desenvolvimento do grande
espetaculo esportivo, capitalizando
a sua venda para as grandes redes
de comunicacao internacional e
redimensionando a estrategia de
desenvolvimento do futebol, corn a

21 Em 1990, Jean-Marc Bosman, jogador belga, solicita a liberacao do seu passe junto a corte europeia.
Em 15 de dezembro de 1995, ganha a causa e comeca a sofrer as represalias dos clubes europeus
que se negam a contrata-lo Este precedente serve de base para o discurso que apregoa o fim do
passe no Brasil. In BRUNORO, Jose Carlos e AFIF, Antonio. Futebol 100% profissional Sao Paulo,
Editora Gente, 1997.

MotrivixOncia
abertura de novos mercados ate
entdo inexplorados, como o
mercado americano e, mais
recentemente, o asiatico.

dados nos momentos seguintes de

A partir do final da decada de
70, esse surto mercadolOgico
impulsionou os lucros corn o futebol
mundial e criou o que se
convencionou chamar de modelo
ideal do futebol europeu. Os
reflexos dessa nova situacâo
encontrou impulso no Brasil na
primeira metade da decada de 80,
quando surgem algumas inovacties
mercadolOgicas que ate entdo ndo
eram permitidas, como por
exemplo, a publicidade nas camisas
dos jogadores, a transmissdo dos
jogos ao vivo, corn retorno para os
clubes e federacOes estaduais e
CBF, a amplificacâo das publicidade
nos estadios e outras modificacties
mais. Em julho de1987, ganha novo
impulso corn o surgimento da
primeira organizacdo dos grandes
clubes nacionais, o Clube dos 13 e
em 1988, outra grande vitOria se
configura na conquista da
autonomia de organizacâo e
funcionamento destas entidades.
Esse momento é crucial, pois rompe
corn grande parte da presenca do
Estado na determinacäo dos rumos
seguidos pelo futebol. Os passos
gradativos, que levariam o futebol
expandir-se para o mercado, foram

Em todos esses momentos de
disputa politica viabilizados pelos
setores em questâo, muitas
divergencias e similaridades
aproximaram e distanciaram setores
que se encontram, ainda hoje, corn
profundas divergencias na nova
situacdo que o futebol brasileiro
encontra diante das normas de
mercado. A modemizacäo esportiva
imposta pelo Estado demarca urn
campo onde se conserva o essencial
e modemiza-se o necessario. Estas
transformacäes revelam todo seu
carater dialetico, tanto nas formas das
mudancas como tambem pelo seu
contend°, onde se superam etapas
de seu desenvolvimento, mantendose posicOes tradicionais. A forma de
mudanca representa urn reajuste
politico nos estratos superiores do
futebol nacional, onde o tripe
representado pelos interesses
empresariais permeados no Estado,
pela burocracia esportiva lotada nas
entidades de administracab do futebol
e pelos donos das grandes empresas
esportivas nacionais assume novas
posiOes na disputa pelo seu espaco
politico. No seu contend°, traz para a
cena politica, as necessidades ditadas
pelo mercado.

implementacáo da Lei Zico, em
1993, e mais recentemente da Lei
Pele, em 1998.
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Em seu aspecto organizacional,
a modernizacào esportiva
demonstra tracos conservadores,
quando considerada no seu piano
interno e externo. No primeiro,
devemos centrar nossa analise em
trés pontos, ou seja: na burocracia
esportiva, nas grandes empresas
nacionais e na relacao entre o
Estado e o mercado. Do ponto de
vista da burocracia, o processo de
aprovacäo da Lei Pete demonstrou,
de maneira inequivoca, o quanto eta
e intocävel. Todo o grande edificio
burocrâtico (ligas, federacaes e
CBF) saiu vitorioso desse confronto.
No piano empresarial, os grandes
clubes que formam o primeiro e o
segundo escaláo nacional
estavam procurando se adaptar
nova realidade determinada pelo
mercado (clube7empresa) e mesmo
ja consideravam esta transformacao
como algo natural e obrigatOrio para
o seu pleno desenvoivimento. Tendo
em vista este novo quadro
empresarial, os grandes clubes
nacionais ja haviam dado as devidas
cores ao seu processo de
modernizacao conservadora,
alterando os seus estatutos e
criando verdadeiras ditaduras, onde
as chances de qualquer chapa de
oposicao vencer as eleicães sào
minimas. Corn directies quase que
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permanentes e departamentos de
futebol profissionalizados, assumir o
carater de empresa era apenas uma
questa() de tempo. A (mica questäo
que nao estava nos pianos dos
dirigentes era a determinacâo de um
prazo para que isto se processasse.
0 prazo relativamente curto coloca
os clubes em uma situacao de
fragilidade diante do mercado
especulativo. Por outro lado, os
clubes foram duramente atingidos
na lei do passe, e tornam-se presas
faceis ao mercado internacional, em
uma concorrencia desigual corn as
grandes equipes internacionais.
em vista
estas
Tendo
dificuldades, buscam formas de
reverter a situacao, tanto no piano
judicial como tambem procurando
reajustar a legislacao dentro da
lOgica da nova composicâo do
congresso nacional. Estes setores
apostaram alto na eleicao de uma
nova "bancada esportiva", esperando ter o retorno desejado. Ao
mesmo tempo, reconhecem que,
na relacâo entre o Estado e o
mercado, o Estado rendeu suas
homenagens ao mercado. No piano
interno,
patrocinou
uma
transformacao que viabiliza a
falencia de intlmeras empresas
esportivas de pequeno e medio
porte, 22 diminuindo a base

clubistica nacional em nome da
lOgica da concentracao e centralizacao de capital e poder politico. No
piano externo, abre o mercado para
a compra dos clubes e do grande
jogador nacional, em uma
concorréncia desigual corn o
mercado externo, tanto europeu
como dos novos mercados. Nesta
concorrencia desigual entre
estruturas tao heterogeneas, a nossa
condicao de pals predominante no
futebol esta seriamente ameacada.
Dessa forma, o processo de
modernizacao conservadora do
futebol nacional coloca, de maneira
clara, o tradicional e o moderno
andando de maos dadas no
mercado e salienta, mais uma vez,
a regra geral do capitalismo, que se
ye explicita na centralizacao do
poder e na concentracao do capital.
Na verdade, pode-se verificar a
tenancia cada vez mais forte de
favorecimento dos grandes em
detrimento dos pequenos. Na
competicao entre o mercado externo
e interno, podemos verificar a
heterogeneidade estrutural entre os
grandes clubes europeus, os novos
mercados e o futebol brasileiro,

podemos avaliar a fragilidade de
nossas estruturas, o quanto estamos
expostos a perda de controle sobre
os clubes nacionais, assim como
tambem a nova lei do passe deixanos desprotegidos diante do grande
capital externo, pois coloca o nosso
melhor produto cultural, o talento
do futebol brasileiro, o grande
craque nacional produto exportacao,
nas maos das maiores estruturas do
futebol mundial, fragilizando ainda
mais a grande empresa do futebol
brasileiro.
Na dinamica do mercado
interno, é possivel constatar como
os grandes clubes nacionais
ganharam urn poder de sobreposicab maior sobre os clubes de medio
porte, e como os clubes pequenos
tendem a morrer ou entrar em urn
estagio vegetativo, diante da
obrigatoriedade da transformacao
em empresa e da descapitalizacäo
que a lei do passe imptie. E possivel
verificar como o tradicional aparelho
administrativo do futebol nao foi
atingido em nada e como somente
redimensiona seus passos,
demonstrando a forca desta
burocracia que é praticamente

22 Pete afirmou, na Folha de Sao Paulo de 22/04/97, em seu caderno especial sobre futebol, que
estimava em 40% a quantidade de clubes no Brasil que iriam falir, quando da transformacao dos
clubes em empresas E por isso que a legislacao por ele encaminhada procurava, em urn primeiro
momento, estimular atraves de subsfdios as transformacties dos clubes em empresas, pars em urn
segundo momento esperar a sua falencia.
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intocavel. Assim, chegamos a urn
momento ern que os setores que
se veem minimamente atingidos
pelas transformacOes implementadas atraves da Lei Pele procuram
urn novo espaco de organizacâo de
suas forcas para futuras
transformacOes. Desta forma,
percebe-se claramente que uma
nova ofensiva destes setores sera
construida, agora sobre novos
patamares e diante de urn novo
quadro do congresso nacional
criado pela Ultima eleicao.Os
elementos mais tradicionais,
mesclam-se a elementos tidos como
modernos para construir a
modernizacâo da vida esportiva e do
futebol nacional que mais Ihes
convier, mesmo que esta nova vida
esportiva pareca uma reprise corn
uma nova maquiagem.
Da figura mitica do Rei Pele, fica
a lembranca de urn homem que,
assim como Eduardo Galeano
escreveu, nunca perdeu urn minuto
do seu tempo para causas que näo
fossem as suas. Foi Ministro
enquanto isto lhe era (Ail,
necessârio. Quando nao mais
precisava dessa situacäo, retirou-se,
corn o discurso do homem vitorioso
e de que este fora o seu melhor gol
de placa. Pete procurou derrotar a
burocracia e nâo conseguiu, tornou
a transformacao dos clubes ern
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empresa de carater obrigatOrio e, na
pratica, acabou corn a lei do passe,
tornando fragil a estrutura clubistica
nacional. Pete sabe que chutou
contra o gol do futebol brasileiro, na
defesa de seus pr6prios interesses
e assim conseguiu limpar o
caminho para a realizacäo de
grandes negOcios. Os setores
prejudicados nesta sua curta
passagem
pelo Ministerio
procuraram formas de reverter o
placar adverso.
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