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RESUMO

Esta monografia é um estudo de caso que analisa a elitização do torcer no Maracanã entre
2000 e 2019, operando através da mobilização de três ângulos: social, econômico e político.
Foi  realizada  uma  investigação  sobre:  o  contexto  do  Maracanã  pré-2000  e  os  debates
envolvendo a privatização, obras modernizadoras ou de reparo; a reforma efetivada para o
Mundial de Clubes de 2000 com a inserção de cadeiras e assentos; as obras para o Pan-
Americano  de  2007  que  representaram  o  fim  da  geral;  a  construção  do  elitizado  Novo
Maracanã e a sua concessão. Sendo investigado como a arenização, privatização e foco no
espectador-consumidor passivo nesse novo projeto de estádio excluíram as camadas menos
abastadas  da  sociedade.  Observando  os  processos  políticos,  as  retóricas,  mudanças
arquitetônicas e  as suas reverberações no torcer,  as implicações sociais  na elitização e  os
movimentos  contrários a  esses processos.  Empregando, também, um estudo de dados dos
preços cobrados entre 2000 e 2019 pelos grandes clubes cariocas no Maracanã, coletados em
jornais e documentos oficiais e colocados em perspectiva com o salário-mínimo vigente no
mês de cada partida. Objetivando a análise aprofundada sobre essa elevação do preço cobrado
e  como as  reformas  impactaram nesses  valores.  De maneira  paralela,  com o objetivo  de
investigar práticas de torcer manifestadas no antigo estádio, foi feita uma análise sobre os
elementos  culturais  presentes  no  extinto  setor  chamado  de  geral  e  como  o  espaço  era
determinante  nessas  práticas.  Para  entender  esse  projeto  de  estádio  na  construção  do
aburguesado  Novo Maracanã,  também foi  empregada  uma análise  sobre  a  concepção  do
estádio  em 1950,  que  visa  compreender  qual  era  o  projeto  de  estádio  àquela  altura,  seu
objetivo e como ele destoa do atual; também investigando a importância do Maracanã. A
monografia, dessa forma, apresenta como a elitização do estádio não foi algo natural, e sim
um  projeto  que  visa  a  limpeza  social  dos  torcedores  passionais  das  classes  baixas,
estereotipados como vândalos e desordeiros, e a captação do espectador passivo, ordeiro e
com características  de  um consumidor  capaz  de  gastar  com um alto  valor  de  ingresso  e
serviços, de modo a ser palatável para as transmissões televisivas que cresceram nos últimos
anos e tornam-se central no que hoje é um negócio. Processo propiciado pela arenização,
mercantilização e neoliberalização do futebol, que representou a entrada do grande capital no
esporte,  o  assassinato  de  práticas  culturais  e  a  dominação  monetária  do  desporto,  que
apresenta  a  concessão  de  estádios  para  a  iniciativa  privada  como  a  última  fronteira  de
neoliberalização. Apresentando, também, como as reformas para o Pan-Americano de 2007
significaram um aumento nos valores cobrados pela entrada e como a construção do Novo
Maracanã, um enorme gasto de dinheiro público, foi a pá de cal para a democratização do
esporte,  demonstrando  através  de  dados  como esse  período  apresentou  uma  considerável
elevação do preço dos ingressos e impossibilitou a entrada das classes baixas. O estudo da
concessão do Maracanã e seus impactos também é parte do escopo, analisando os problemas
desse processo e as suas negativas implicações.

Palavras-chave: Maracanã; elitização no futebol brasileiro; arenização; geraldinos; Copa do
Mundo de 2014.



ABSTRACT

This  monography  it’s  a  case  study that  analyze  the  elitization  of  football  support  in  the
Maracanã between 2000 and 2019, operating through the mobilization of three angles: social,
economic  and political.  An investigation was carried  out  on:  the  context  of  the  pre-2000
Maracanã and the debates involving privatization, modernizing or repair works; the reform
carried out for the 2000 FIFA Club World Cup with the insertion of chairs and seats; works for
the 2007 Pan American Games that represented the end of the geral; construction of the elitist
Novo Maracanã and its concession. Being investigated how the process of transformation in a
arena,  privatization  and  focus  on  the  passive  spectator-consumer  in  this  new  project  of
stadium  excluded  the  less  favored  strata  of  society.  Observing  the  political  processes,
rethorics, architectural changes and their reverberations in the football supporting, the social
implications in the elitization and the movements against these processes. Also employing a
study of data on the prices charged between 2000 and 2019 by the big clubs in Rio de Janeiro
at the Maracanã Stadium, collected from newspapers and official  documents and put into
perspective with the current minimum wage in the month of each match. Aiming at the in-
depth  analysis  of  this  increase  in  the  price  charged and how the  reforms impacted  these
values. In a parallel way, with the objective of investigating pratices of football supporting
manifested in the old stadium, an analysis was made of the cultural elements presents in the
extinct  sector  called  geral and  how  that  space  was  determinant  in  these  practices.  To
understand  this  stadium project  in  the  construction  of  the  gentrified  Novo  Maracanã,  an
analisys of the idea of stadium in 1950 was used, which aims to understand what was the
project of stadium at that time, what was its objective and  how it differs from the current one;
also investigating the importance of the Maracanã. The monograph, therefore, shows how the
elitization of the stadium was not something natural,  but a project that aims at  the social
cleansing  of  passionate  fans  from  the  lower  classes,  stereotyped  as  vandals  and
troublemakers, and the captation of the passive and orderly spectator with characteristics of a
consumer able to spend with a ticket and services that cost a higher price, in order to be
palatable for the television transmissions that have grown in the last years and become central
in  what  is  a  business  today.  Process  propitiated  by  the  transformation  in  a  arena,
commodification and neoliberalization of football, which represented the entry of big capital
into this sport, the murder of cultural practices and the monetary domination of the sport,
which presents the concession of stadiums for the initiative private sector as the last frontier
of  neoliberalization.  Also presenting  how the reforms for  the  2007 Pan-American  Games
meant an increase in the amounts charged by the entrance and how the construction of the
Novo Maracanã, an enormous expenditure of public money, was the last step towards the end
of  the democratization of  football,  demonstrating through data  how this  period showed a
considerable increase in the price of tickets and made it  impossible to entry of the lower
classes.  The study of  the Maracanã concession  and its  impacts  is  also part  of  the  scope,
analyzing the problems of this process and its negative implications.

Key-words: Maracanã; elitization in brazilian football; transformation in a arena; geraldinos;
2014 World Cup.



LISTA DE FIGURAS

Figura 1 - Setores do Maracanã nas primeiras décadas 037

Figura 2 - Projeção do SPHAN sobre o campo de visão dos setores pré-reforma de 1983 039

Figura 3 - Projeção do SPHAN sobre o campo de visão da geral pré-reforma de 1983 039

Figura 4 - Visão do gramado na geral junto às grades antes do fosso 040

Figura 5 - Torcedores do Fluminense na geral do Maracanã com pouca visibilidade 041

Figura 6 - Degraus da geral 041

Figura 7 - Geraldinos na chuva 042

Figura 8 - Geraldino escutando o jogo no rádio durante a partida 043

Figura 9 - Geraldino gritando com o treinador 044

Figura 10 - Sequência de fotografias de geraldinos em um momento de gol 046

Figura 11 - Mister M Vascaíno na geral 047

Figura 12 - Corda que separava as torcidas na geral 048

Figura 13 - Setores do Maracanã após as reformas de 2000 068

Figura 14 - Cadeiras especiais ampliadas após as reformas de 2000 069

Figura 15 - Camarotes construídos nas obras de 2000 070

Figura 16 - Representação do Maracanã após as reformas para o Pan-Americano 

de 2007 079

Figura 17 - Interior do Maracanã após as reformas para a Copa do Mundo de 2014 100

Figura 18 - Exterior do Maracanã após as reformas para a Copa do Mundo de 2014 102

Figura 19 - Suportes anatômicos do setor verde e cadeiras cativas de ferro no 

Maracanã 2000 109

Figura 20 - Setor de cadeiras brancas no Maracanã após implementação em 2000 109



LISTA DE GRÁFICOS

Gráfico 1 - Comparativo entre os preços dos ingressos da geral e das 

cadeiras azuis (2000-2010) 080

Gráfico 2 - Moda do setor mais barato entre 2006 e 2019 098

Gráfico 3 - Moda do setor mais barato entre 2000 e 2019 106

Gráfico 4 - Moda do setor mais barato não contabilizando a geral entre 2000 e 2019 107

Gráfico 5 - Menor preço anual registrado do setor mais barato entre 2000 e 2019 111

Gráfico 6 - Menor preço anual registrado por clube do setor mais barato 

entre 2000 e 2019 113

Gráfico 7 - Maior preço anual registrado por clube do setor mais barato 

entre 2000 e 2019 115

Gráfico 8 - Maior preço anual registrado do setor mais barato entre 2000 e 2019 116

Gráfico 9 - Comparação entre o maior preço da geral (2000) com os menores 

preços pós-2006 117

Gráfico 10 - Maior preço de cada ano do setor mais caro exceto camarotes (2000-2019) 118



LISTA DE ABREVIATURAS E SIGLAS

AFA Associação do Futebol Argentino

BNDES Banco Nacional de Desenvolvimento Econômico e Social

CBD Confederação Brasileira de Desportos 

CBF Confederação Brasileira de Futebol

cm Centímetros

COB Comitê Olímpico Brasileiro 

COI Comitê Olímpico Internacional

Dr. Doutor

DTC Diretoria de Tombamento e Conservação

EMOP-RJ Empresa de Obras Públicas do Estado do Rio de Janeiro

EUA Estados Unidos da América

FA Football Association

FERJ Federação de Futebol do Estado do Rio de Janeiro

FIFA Federação Internacional de Futebol 

HDB Hemeroteca Digital Brasileira

ICCE Instituto de Criminalística Carlos Éboli

INCAL Indústria e Comércio de Alumínio LTDA.

IPEA Instituto de Pesquisa Econômica Aplicada

IPHAN Instituto do Patrimônio Histórico e Artístico Nacional

JB Jornal do Brasil

JS Jornal dos Sports

ODEPA Organização Desportiva Pan-Americana

PDT Partido Democrático Trabalhista

Prof. Professor

PTB Partido Trabalhista Brasileiro

R$ Reais

SPHAN Serviço do Patrimônio Histórico e Artístico Nacional

Sr. Senhor

SUDERJ Superintendência De Desportos Do Estado Do Rio De Janeiro

TCE-RJ Tribunal de Contas do Estado do Rio de Janeiro

T.O. Torcidas Organizadas

U$ Dólares americanos



SUMÁRIO

1 INTRODUÇÃO 012

2 A CONSTRUÇÃO DO MARACANÃ E OS GERALDINOS 024

2.1 A Copa de 1950, a construção do Maracanã e o projeto de estádio 024

2.2 A geral e os geraldinos: espaço, cultura, mercantilização e arenização 038

3 OS PROCESSOS DE REFORMA, PRIVATIZAÇÃO E O NOVO MARACANÃ 055

3.1 Maracanã pré-1999, privatização e reforma para o Mundial de Clubes de 2000 055

3.2 As reformas e o processo de tombamento do Maracanã no século XX 072

3.3 Reforma para os Jogos Pan-Americanos de 2007 e o fim da geral 076

3.4 O fim do sexagenário Maracanã, a construção do Novo Maracanã para a Copa de 

2014 e a sua concessão: conflitos e impactos 0 084

4 A ELITIZAÇÃO DO TORCER NO MARACANÃ 106

5 CONCLUSÃO 120

REFERÊNCIAS 124

APÊNDICE A – Legenda de abreviações das tabelas e quadros 145

APÊNDICE B – Quadro de partidas 146

APÊNDICE C – Notas do quadro de partidas 160

APÊNDICE D – Quadro de fontes por ID 175

APÊNDICE E – Tabela de valores coletados por ID: geral e cadeira comum (azul) 194

APÊNDICE F – Tabela de valores coletados por ID: arquibancada verde, amarela 

e branca (2000-2010) 196

APÊNDICE G – Tabela de valores coletados por ID: cadeiras azuis e cadeiras 

especiais (2000-2010) 200

APÊNDICE H – Tabela de valores coletados por ID: norte inferior e superior 

(2013-2019) 204

Apêndice I – Tabela de valores coletados por ID: sul inferior e superior (2013-2019) 207

Apêndice J – Tabela de valores coletados por ID: leste inferior e superior e Oeste inferior 

(2013-2019) 210



Apêndice K – Tabela de valores coletados por ID: Maracanã Mais com e sem taxa 

(2013-2019) 213

Apêndice L – Tabela de valores de porcentagem do gráfico 6: “menor preço anual 

registrado por clube do setor mais barato entre 2000 e 2019” 216

Apêndice M – Tabela de valores de porcentagem do gráfico 7 “maior preço anual 

registrado por clube do setor mais barato entre 2000 e 2019” 217



12

1 INTRODUÇÃO

O  processo  de  elitização  nos  estádios  brasileiros  afastou uma  grande  parcela  da

população, com as classes baixas sendo impedidas de terem acesso aos templos do futebol e

ao espetáculo cultural enraizado na cultura brasileira: o país do futebol, dessa forma, caminha

a passos largos para tornar-se mais um espaço onde o esporte é elitizado. Situando-se agora na

retaguarda  da  corrente  de  neoliberalização  e  mercantilização  do  espetáculo  que  toma  de

assalto as principais regiões do futebol,  como ocorre na Europa há décadas.  Isto posto,  a

monografia suscita uma análise do processo de elitização do torcer no Brasil do século XXI,

realizando um estudo de caso da sucessão de acontecimentos que ocorreram no Maracanã,

como a reforma para o Mundial de Clubes de 2000, reforma para os Jogos Pan-Americanos de

2007, construção do Novo Maracanã para a Copa de 2014 e sua concessão para a iniciativa

privada,  buscando  compreender  em  que  medida  essas  transfigurações  arquitetônicas  do

estádio e decisões políticas afastaram o torcedor mais humilde através da elevação dos preços

dos ingressos. Um dos métodos utilizados para a realização desse estudo, foi a coleta de dados

dos preços dos ingressos entre 2000 e 20191,  que  foram colocados em perspectiva com a

renda mínima de cada ano. Possibilitando, assim, a análise do poder de compra do torcedor e

a discussão sobre a existência ou não de uma elitização no Rio de Janeiro. Para além da

estatística do preço dos ingressos, é analisado o discurso de grupos contrários aos processos

citados e dos agentes responsáveis pela sua concretização. Verificando como desenrolaram-se

esses processos, seus conflitos e impactos.

Toda  essa  análise  é feita  com base  nos  pressupostos  teóricos  da  História  Social,  da

História do Tempo Presente e da peculiar corrente historiográfica que trata sobre o futebol.

Observando um objeto através de vários ângulos (cultura, política e economia) em um recorte

temporal  próximo  do  historiador  e  realizando  um  intenso  diálogo  interdisciplinar;

principalmente com  a Geografia, Antropologia e Ciências Sociais. A mobilização conjunta

dos aspectos sociais, políticos e econômicos, dessa forma, é fundamental na monografia.

Utilizando dessa base teórica,  foi empregada uma investigação que visa compreender

como entre  2000 e 2019 o Estádio Maracanã passou por  grandes mudanças,  sucessão de

acontecimentos  recheada  de  embates,  conflitos  e  com  sérias  consequências  sociais.

Constituindo-se como um estudo de caso que visa realizar uma pesquisa sobre um recorte e

suas implicações, ou seja, investigando como decorreu uma série de fatores de um processo e

1 O recorte finda em 2019 pelo fato de que em 2020 um atípico cenário impactou o futebol  mundial:  a
pandemia de COVID-19, responsável por esvaziar os estádios na maior parte do ano através da proibição de
público presente.
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os seus resultados, notadamente com base em um caso em específico – que é o do estádio

selecionado durante o recorte temporal – para possibilitar o entendimento de fragmentos de

um macrocontexto.  Ou  seja,  o  estudo  empregado  é  uma  peça  do  quebra-cabeça  sobre  a

elitização do futebol no Brasil, mais precisamente em relação ao caso do Rio de Janeiro.

Para atingir essa meta, foram investigadas as transfigurações do estádio, como: contexto

pré-2000 e os embates em torno da reforma e privatização;  a  adição de cadeiras no anel

superior e criação de camarotes para o Mundial de Clubes de 2000; reforma para os Jogos

Pan-Americanos de 2007 que decretou o fim do setor popular conhecido como geral, com a

inserção  de  18  mil  cadeiras  no  local  onde  se  situava  um  espaço  de  concreto  no  qual

comportava 30 mil espectadores que assistiam em pé o espetáculo; e, por fim, a construção do

Novo  Maracanã  para  a  Copa  do  Mundo  de  2014  e  sua  concessão.  Observando,

fundamentalmente,  se  houve evolução do valor  cobrado pela  entrada  em decorrência  das

mudanças  estruturais  no  estádio  após  2000,  que  acabaram  com  o  setor  mais  popular,

diminuíram a capacidade máxima e que, em contrapartida,  teoricamente instituíram maior

comodidade ao torcedor; seguindo as recomendações da FIFA. Modificações nas quais, como

analisado,  fazem  parte  de  uma  orquestrada  transformação  do  estádio  em  uma  arena  de

megaeventos. Passando a priorizar a captação de receitas através da venda de ingressos com

preços altos, em contraposição ao lucro por intermédio do maior número de pagantes captados

com um preço justo como era no período anterior. Lógica fundamental na elitização, tendo em

vista que, desse modo, apenas a elite e classe média possuem condições de pagar;  portanto,

expulsando conscientemente os elementos indesejáveis para essa elite, considerados por essa

classe como baderneiros e/ou vândalos2, e transformando o Maracanã em um palco elitizado.

Antes de examinar esse processo de modernização do estádio e investigar a exclusão das

camadas populares, entretanto,  é necessário  pensar o histórico do estádio,  sua idealização,

importância e relevância. Além de, com proeminente centralidade, averiguar qual foi o projeto

de estádio em sua construção. Quais eram os objetivos e onde e como o torcedor popular se

encaixava nesse plano inicial? Detalhe fundamental para discutir de maneira comparativa com

os novos planos empregados durante as reformas. 

Outro ponto importante analisado é a geral. O setor mais popular do estádio, extinto nas

reformas  do  século  XXI,  foi  berço  de  práticas  culturais  importantíssimas  para  as  classes

baixas do Rio de Janeiro: com o ingresso barato e festa garantida, o local era tratado como um

dos maiores exemplos de democratização cultural  no país.  Os geraldinos,  torcedores mais

2 Importante  salientar  que  as  transformações  vieram  de  forma  simultânea  à  proibição  e/ou  restrição  de
diversos elementos nos estádios: bandeiras, bandeirões, instrumentos e outros elementos da festa popular.
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assíduos desse  setor,  possuíam uma forma diferenciada  de  torcer:  independentemente  das

questões  relacionadas  ao  conforto,  ponto  desenvolvido  na  monografia,  apresentavam-se

sempre  com alegria,  irreverência  e  criatividade;  eram um show à parte  no espetáculo  do

futebol. Assim, foi analisado na monografia como aquele espaço propiciava essas diferentes

formas  culturais  de  torcer,  a  exemplo  de:  cobrança  constante  e  próxima  dos  jogadores  e

comissão técnica; roupas irreverentes e criativas; superstições; contato físico e gesticulação

passional,  vibrante  e  coletiva;  torcida  para  além  da  visão.  Dessa  forma,  a  monografia,

paralelamente  ao  entendimento  da  elitização  do  futebol  no  Rio  de  Janeiro,  aborda  essas

práticas  culturais  produzidas  e  reproduzidas  no  extinto  setor  e  como  as  características

arquitetônicas influenciavam nessas práticas do torcer, contrapondo-as com as dos torcedores

passivos  das  arenas.  Contemplando  também  a  questão  de  até  qual ponto  esse  setor

representava uma democratização, levando em conta os severos problemas inerentes a ele, e o

debate sobre a sua destruição e impactos. Concretizando isso através do uso de fontes como

depoimentos, entrevistas e entre outros materiais que dão voz para os geraldinos, além do uso

de material  visual  para  a  análise  do  espaço e  das  características  arquitetônicas  nas  quais

influenciavam diretamente em suas práticas.

Analisando esses  processos  e  seus  impactos,  torna-se  possível  responder  as  seguintes

questões: houve aumento significativo do preço dos ingressos? Qual a proporção? Ocorreu

um processo de elitização? Por qual motivo desenrolou-se? De que forma e qual a influência

das mudanças arquitetônicas? Quais foram os responsáveis? Quais as suas implicações sociais

e nas  práticas  culturais?  Com  isso,  objetiva-se  contribuir  para  o  conjunto  de  estudos

historiográficos sobre a história do futebol brasileiro,  essencialmente referente às questões

culturais, políticas e econômicas acerca da elitização do esporte no país. Sobretudo ao analisar

o processo de elitização do Maracanã mobilizando o estudo das transformações ocorridas no

estádio através das reformas, embates políticos e entre outros aspectos que produziram o fim

do setor popular chamado de geral, a elevação do preço dos ingressos e seus impactos sociais

e repercussão na sociedade. Estabelecendo, também, a história e a importância do Estádio

Maracanã para sociedade brasileira, evidenciando as práticas culturais dos frequentadores do

extinto setor mais popular do estádio, conhecidos como geraldinos.

Entre os objetivos, há a peculiaridade de servir como pontapé inicial para o avanço dos

estudos  relacionados  à  temática.  Inovando  ao  mobilizar  o  estudo  dos  aspectos  sociais,

econômicos  e  políticos  de  maneira  conjunta,  ao contrário  de outras  produções  científicas

encontradas na área de Ciências Humanas que infelizmente abordam de maneira majoritária

esse processo através de um ou dois pontos,  não manipulando as três frentes de maneira
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conjunta.  Além  dessa  finalidade,  há  o  objetivo  de  servir  como  avanço  metodológico  na

questão da análise de dados sobre a elevação do preço dos ingressos.  Para entender  esse

ponto, entretanto, é necessário abordar as fontes utilizadas e a metodologia empregada.

Uma ampla gama de fontes foi selecionada, constituindo-se de várias origens e formatos.

Primeiramente, uma parte minoritária dos documentos mobilizados são do acervo do Iphan,

integrando  o  processo  de  tombamento  desde  1983  até  o  seu  fim  em  2000,  além  de

documentação posterior referente aos processos pós-2000. Esses documentos são cruciais para

a  análise  e  compreensão específica dos  debates  em torno da salvaguarda do estádio  e  as

tentativas e parcial efetivação da destruição de partes do Complexo Maracanã, no qual é em

seu conjunto tombado. 

Já de maneira mais central, faz-se presente a utilização de material jornalístico – impresso

e digital – para a análise dos eventos políticos e sociais ao longo do processo de construção do

Maracanã  no  século  XX  e  de  arenização  e  concessão  do  estádio  no  século  seguinte,

enfatizando os debates originados dentro da sociedade e suas consequências sociais; visando,

dessa  forma,  apresentar,  debater  e  analisar  as  diferentes  visões  sobre  cada  processo.  Os

materiais  jornalísticos  utilizados  estão todos  presentes na internet,  dada  a  grande

disponibilidade de conteúdos impressos digitalizados e outros disponibilizados diretamente de

forma online. Sendo, em grande maioria, periódicos editados e publicados no Rio de Janeiro,

tendo em vista que são essas publicações cujas notícias apresentam maiores detalhes sobre os

eventos analisados, nos quais têm como palco de disputa essa cidade.

O acervo  fundamental do corpus documental é o da  Hemeroteca Digital Brasileira, no

qual apresenta uma ampla gama de periódicos digitalizados. Entre os jornais consultados, vale

salientar o Jornal do Brasil, que dispõe de uma grande gama de publicações disponíveis entre

1891 e 2010 e é o principal noticiário utilizado como fonte de análise. Outro periódico de

relevância é o Jornal dos Sports, que foi um jornal diário de notícias esportivas, com edições

entre 1931 e 2004 disponibilizadas. Em similar grau de destaque, vale salientar o jornal  O

Fluminense,  no qual possui material  entre 1878 e 2016 de fácil  acesso. Para além desses

noticiários encontrados na HDB, outro componente elementar é o acervo do O Globo, com

material da década de 1920 até o presente digitalizado e disponibilizado no site da própria

gazeta. Para além dos materiais impressos digitalizados, também é relevante o uso de material

diretamente disponibilizado de forma digital em portais de notícias, como:  Globo Esporte,

G1,  Lance!,  UOL,  Folha,  VEJA,  ESPN,  Placar,  BBC News Brasil,  EXAME,  EXTRA Online,

Gazeta  do  Povo  e  entre  outros.  Longevos  sites  de  notícias  exclusivos  de  clubes,  como
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NETVASCO e Fogão.net, também fazem parte desse conjunto utilizado, assim como o próprio

site oficial dos clubes. 

Além do uso como fonte para a discussão das repercussões em torno das reformas no

estádio  e  os  acontecimentos  políticos  ligados  a  esses  processos,  o  material  jornalístico

também serve como fonte para a coleta dos dados estatísticos debatidos na pesquisa. Mais

precisamente, o conjunto de dados é referente ao preço dos ingressos em partidas oficiais3 no

Maracanã entre 2000 e 2019. Dessa forma, a consulta de sites oficiais da CBF, FERJ e Suderj

também é parte integral do conjunto. 

Foram coletados os valores dos ingressos de até quatro partidas como mandante de cada

um dos  quatro  clubes  considerados  grandes4 no  Rio  de  Janeiro  do  intervalo  de  19  anos

analisado5, sendo apanhado o preço em cada setor disponível na ocasião. Essas informações

estão disponíveis em edições dos jornais publicadas nos dias anteriores à partida ou na mesma

data, prática comum para informar os torcedores sobre os jogos, além de serem listadas nos

borderôs, planos de jogo ou boletins financeiros oficiais da CBF, FERJ e Suderj6. Ou seja, foi

realizado um levantamento com todos os jogos de cada ano e selecionadas até quatro partidas

oficiais no Maracanã de cada um dos clubes, de modo a posteriormente prosseguir com a

coleta  dos  valores  nas  edições  dos  jornais  ou  documentos  oficiais,  sendo  cada  jogo

devidamente  detalhado  e  referenciado  nas  tabelas  e  quadros  inseridos  no  apêndice  da

monografia.

Após essa etapa de coleta, os preços foram comparados com o salário-mínimo vigente no

mês e ano em que ocorreram as partidas, para tornar visualizável qual era a porcentagem do

salário-mínimo necessária para comprar um ingresso em determinado setor no momento em

que ocorreu a partida, de modo a ter uma melhor aproximação e comparação econômica entre

períodos distintos considerando de maneira aproximada a desvalorização da moeda e inflação.

Para ter acesso ao valor do salário-mínimo em cada mês, foi consultada a base de dados do

Instituto de Pesquisa Econômica Aplicada (IPEA), disponibilizada de forma online7. Os dados

de porcentagem resultantes dessa operação, assim, foram plotados em uma série de gráficos,

3 Foram contempladas  as  partidas  dos  seguintes  torneios:  Campeonato  Carioca,  Torneio  Rio-São  Paulo,
Campeonato  Brasileiro  (A  e  B),  Copa  do  Brasil,  Sul-Americana,  Mercosul,  Mundial  de  Clubes  e
Libertadores.

4 Vasco da Gama, Fluminense, Flamengo e Botafogo. América, Bangu e Americano não foram considerados,
tendo em vista que a expressividade desses clubes decaiu de forma exponencial a partir dos anos 90.

5 Vale salientar, entretanto, que em 2011 e 2012 o estádio ficou fechado durante todo o calendário de jogos por
conta das obras para o Novo Maracanã, e por isso não recebeu nenhuma partida.

6 No momento apenas os documentos pós-2008 da FERJ estão disponibilizados em seu site oficial; da Suderj
apenas entre o período de 2007-2010; já a CBF, conta com material dos campeonatos nacionais após 2012.

7 Disponível  em:  <http://www.ipeadata.gov.br/exibeserie.aspx?stub=1&serid1739471028=1739471028>.
Acesso em: 16 dez. 2022.
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sendo discutidos na análise dos capítulos seguintes. Neles serão explícitos o maior, menor ou

moda do preço dos setores no conjunto de partidas de cada clube, ou de todos de maneira

conjunta, durante cada ano, fazendo isso através da respectiva equivalência dos valores ao

salário-mínimo. De forma a realizar abordagens especiais e focalizadas por diversos ângulos

de análise, permitindo uma visualização mais aprofundada em comparação com os estudos

anteriores.

Embora não seja uma novidade absoluta a comparação do valor dos ingressos com o

salário-mínimo do ano correspondente, havendo pesquisas que utilizam dessa metodologia,

com frequência é evidente um problema em relação ao método: tende-se a fazer uso de apenas

um  exemplo  por  ano,  ocasionando  no  abalo  da  credibilidade  dos  dados  do  gráfico  e

consequentemente  da  análise,  tendo  em  vista  que  pode  haver  excepcionalidades,  como

promoções ou elevação temporária dos preços dos ingressos; variação ocasionada por vários

fatores. Outro ponto importante, é que o uso de apenas uma ou mais partidas de um único

clube  como  parâmetro  também  se  constitui  como  um  risco  por  possivelmente  trazer

interferências,  tendo em vista  o fato de existir  variação entre  o preço médio cobrado por

clube,  conforme  evidenciado  durante  a  análise  ao  ser  identificada  a  diferença  no  preço

praticado pelo Flamengo em relação aos outros clubes. Como foram coletados os dados de

quatro  partidas  de  cada  clube  durante  o  ano,  totalizando  até  dezesseis  jogos  por  ano,  é

possível  ter  uma amostra de dados mais confiável e capaz de demonstrar  os preços mais

comuns  em cada  período,  os  menores  e  os  maiores  de  cada  setor;  não  observando  com

centralidade apenas  a  excepcionalidade,  mas sim o padrão.  Outro ponto importante  dessa

metodologia, é o fato dela permitir a visualização de diferentes ângulos desse processo, nos

quais não eram contemplados pelas análises apenas do menor preço praticado no setor mais

barato entre todos os clubes, uma homogeneização que simplifica de maneira incoerente uma

multiplicidade de  valores  praticados,  escondendo os  múltiplos  aspectos  da elitização.  Um

estádio não é feito apenas do setor mais popular. 

Sendo,  dessa forma,  um dos objetivos  do trabalho o avanço para o emprego de uma

metodologia que visa analisar de maneira mais aprofundada e por diversos ângulos os dados

referentes à precificação dos ingressos no contexto da elitização do Maracanã, de modo a

examinar esse processo de aburguesamento e exclusão das classes baixas. Constituindo-se,

entretanto, como um passo que não esgota todas as possibilidades de pesquisa, tendo em vista

as restrições financeiras, de tempo e estrutura textual da elaboração de uma monografia.

Além do material textual, também foi utilizada uma gama de documentos audiovisuais.

Os protestos da população e de figuras públicas contra as propostas de reforma, concessão e
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privatização,  foram  analisados  para  uma  melhor  compreensão  dos  discursos  e  narrativas

daqueles que eram contrários a essas decisões. Gustavo Mehl, jornalista e ativista integrante

do Comitê Popular Rio - Copa e Olimpíadas, foi,  junto com seu comitê,  derradeiro nessa

análise do contexto da década de 2010. O comitê salientado, portanto, foi peça chave nos

protestos contra a reforma para a Copa do Mundo e concessão do estádio para a iniciativa

privada,  tendo como objetivo principal ampliar o debate com a população sobre políticas

públicas e denunciar os problemas sociais envolvendo as reformas para os dois megaeventos.

Entretanto,  para  a  análise  do  discurso  e  ações  dos  grupos  populares  e  indivíduos  de

destaque  que  antagonizaram  os  responsáveis  pelas  obras  e  concessão,  é  fundamental  a

abordagem do outro lado, ou seja, dos discursos e ações dos responsáveis. Dessa forma, a

monografia mobiliza as ações e narrativas de políticos cruciais nos processos de reformas,

privatização e concessão do Maracanã, como os governadores do estado do Rio de Janeiro

Leonel  Brizola,  Moreira  Franco,  Marcello  Alencar  (que  também  foi  prefeito),  Anthony

Garotinho, Rosinha Garotinho, Sérgio Cabral Filho, Luiz Fernando Pezão e Wilson Witzel,

além dos prefeitos do município do Rio de Janeiro Cesar Maia e Eduardo Paes. Personagens

da alta autarquia da Suderj, da mesma forma, também apresentam destaque na análise, como

Raul Raposo, Robson Gracie, Alexander Macedo e Francisco de Carvalho. Grandes agentes

da iniciativa privada também são centrais. Para compreender o discurso desses agentes,  é

central a mobilização de fontes jornalísticas com entrevistas, artigos, depoimentos e discursos

destes, documentação que também torna possível a reflexão e compreensão de suas ações.

Para  a  melhor  análise  dessas  fontes  e  discussão  sobre  a  arenização,  gentrificação,

mercantilização e neoliberalização do estádio, além dos eventos ocorridos nesse contexto, é

empregada  a  mobilização  de  uma  bibliografia  focalizada  nessas  temáticas,  havendo  uma

grande integração de uma série de áreas das Ciências Humanas, como: História, Geografia,

Antropologia,  Sociologia.  Estudos  relacionados  com patrimônio  e  arquitetura,  do  mesmo

modo, também foram mobilizados. 

A bibliografia  se  divide  majoritariamente  em  dois  grupos:  estudos  mais  gerais  que

abordam o futebol de maneira global ou especificamente do caso brasileiro. Nesse primeiro

conjunto,  se  insere  as  análises  sobre  arenização,  modernização,  neoliberalização,

mercantilização  do  futebol,  além  de  questões  antropológicas  do  torcer  que  são  mais

generalistas, a história em conexão com a geopolítica do futebol e entre uma série de outras

temáticas conectadas. Dentre as obras destacáveis, é possível citar três. A primeira é A dança

dos deuses de Hilário Franco Júnior, a consolidação máxima da temática na historiografia

brasileira. Seu robusto livro possui capítulos que abordam especificamente a adaptação do



19

futebol brasileiro ao modelo liberal, mercantilização e globalização, além de outras reflexões

sobre os estudos do futebol e a relação da sociedade com o esporte, sendo também crucial a

abordagem da geopolítica do futebol no século XX e XXI. A segunda obra é o artigo Um jogo

decisivo, mas que não termina: a disputa pelo sentido da cidade nos estádios de futebol  do

geógrafo Gilmar Mascarenhas, no qual apresenta um estudo e reflexão sobre a arenização dos

estádios, aburguesamento da cidade para o turismo e a criação do que ele nomeia de estádio-

cenário, que é um palco feito com interesse principal na transmissão televisiva. Realizando

uma  limpeza  dos  agentes  sociais  considerados  vândalos  nessa  lógica  e  a  prospecção  do

indivíduo  consumidor  passivo  (MASCARENHAS,  2013),  no  qual  ele  nomeia  de  post-

spectator em outras obras de igual relevância (GAFFNEY; MASCARENHAS, 2006, pp. 6-

10). A terceira peça fundamental é o artigo  Da expectativa fremente à decepção amarga: o

Brasil e a Copa do Mundo de 1950 do historiador Fábio Franzini, no qual analisa o contexto

da geopolítica do futebol no momento da candidatura do Brasil para sediar a Copa de 1950 e a

consequente construção do Maracanã, abordando o estádio de maneira paralela.

Já o outro conjunto, diz respeito aos estudos que abordam de maneira mais específica o

caso  do  Maracanã  e  as  reformas  e  embates  do  século  XXI.  Entre  as  obras  principais,  é

possível citar o livro  Maracanã: quando a cidade era terreiro, de Luiz Antônio Simas, no

qual aborda de maneira paralela as disputas em torno do Maracanã, embora a centralidade da

obra seja a memória do estádio ao longo do tempo e a presença da cultura afro-brasileira na

cidade e, principalmente, no futebol carioca. O ponto crucial dessa obra para a monografia,

portanto, é o debate a respeito do aburguesamento das reformas e a limpeza social instaurada.

Outra bibliografia importante é o artigo Vida e morte do Maracanã: a batalha do estádio em

dois  atos de  Gabriel  Cid  e  Erick  Melo,  ambos  pesquisadores  de  questões  urbanas  e

patrimoniais, obra na qual também é fundamental na análise desses processos de construção,

salvaguarda e destruição do estádio. 

Além do trabalho desses historiadores e sociólogos nos quais abordam a parte histórica,

social ou patrimonial, foi fundamental as obras de pesquisadores de outras áreas que debatem

questões do torcer. Uma delas é a tese de doutorado O estádio de futebol como arena para a

produção  de  diferentes  territorialidades  torcedoras:  inclusões,  exclusões,  tensões  e

contradições presentes no novo Maracanã do geógrafo Fernando Ferreira, na qual apresenta

uma análise do processo de construção do Novo Maracanã e das questões urbanas e sociais

que  envolvem essas  mudanças,  dando ênfase  na influência  da arquitetura  nas  práticas  de

torcer. Outro trabalho no qual apresenta uma análise semelhante, é a tese de doutorado  Os

torcedores e o Novo Maracanã: emoção e espaço nas arenas esportivas contemporâneas do
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cientista social Fábio Silva, na qual aborda de maneira focalizada as contradições entre o

público  e  as  influências  do  Novo  Maracanã  nas  práticas  e  atitudes  dos  torcedores  ou

consumidores passivos.

Após detalhamento das fontes, metodologia e bibliografia, é imprescindível salientar a

importância desse estudo para a academia e sociedade. O futebol, paixão nacional e principal

esporte  no Brasil  em quase todas as dimensões,  tornou-se tardiamente objeto de pesquisa

acadêmica. Sua importância cultural, econômica e social por muito tempo foi ignorada. Nas

últimas décadas, em contrapartida, já se reconhece a validade de estudos sobre a temática. A

pesquisa sobre esse tópico auxilia na compreensão da sociedade do recorte abordado, seus

aspectos  econômicos,  políticos,  sociais  e  culturais,  principais  dimensões  que  compõe  a

experiência da vida humana moderna. Futebol não é apenas 22 jogadores e uma bola, envolve

questões estruturais que vão muito além da cultura e paixão (que por si só já tornam o tema

importante).

É fato que o futebol, praticado há mais de 100 anos, se transforma a cada década. Um dos

principais  componentes  transformadores,  substancialmente  nos  últimos  50  anos,  é  a

modernização do espetáculo, o que envolve de forma central a arquitetura e experiência dos

torcedores no estádio. Embora esse processo seja aclamado e incentivado por parte da mídia,

principalmente por sua legítima busca por aperfeiçoamento da segurança, ele também traz

consigo  problemas  sociais.  O  futebol,  que  no  seu  primórdio  no  país  era  praticado

majoritariamente pela elite, tornou-se com o tempo uma cultura popular destacável e depois

uma cultura de massa, consumida por milhões. Seu consumo ocorre das mais variadas formas:

pelas peladas de rua, rádio, televisão, revistas e jornais. A principal delas, entretanto, é a ida

aos estádios. Torcer, festejar e vibrar com o time do coração presencialmente. Essa dimensão

cultural, entretanto, tem se tornado cada vez mais difícil para uma grande parcela, algo que

ocorre paralelamente ao processo de modernização e arenização dos estádios. Desde o início

do século, tem paulatinamente crescido o descontentamento das camadas populares com o

distanciamento forçado entre o espetáculo e a classe de menor poder aquisitivo. Essa camada

está cada vez mais sendo excluída, pois o ato de ir ao estádio tornou-se quase impossível pelo

alto custo de entrada. Entender as razões e como se orquestrou essa elitização, é fundamental

para compreensão das motivações da exclusão de uma grande parcela  do usufruto de um

importantíssimo elemento cultural. 

Vale salientar que, de acordo com a Constituição Federal de 1988, a cultura é um direito

fundamental, sendo necessário que os Três Poderes Constituintes fomentem políticas e ações

com o objetivo de promover a cultura para todos os cidadãos,  incentivando e valorizando a
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difusão de manifestações culturais. Existindo até uma Emenda Constitucional, precisamente o

inciso IV da Emenda nº48 de 2005 do artigo 215 da Seção II do capítulo III, que adicionou o

compromisso do Estado com a  “democratização do acesso aos bens de cultura” (BRASIL,

1988). Como abordado na monografia, nenhuma dessas obrigações foram levadas em conta

nas  decisões  políticas  que  fomentaram  a  elitização  no contexto  delimitado.  Analisar

sistematicamente  como  se  sucedeu  as  reformas  e  a  elitização  no  Maracanã,  ajuda  na

compreensão de um contexto amplo de tomada do esporte pela elite e classe média no país e a

exclusão  da  camada  menos  abastada  da  população  ao  acesso  à  cultura.  A investigação

empreendida para esse caso pode também servir de auxílio na compreensão e/ou abordagem

de  outros  contextos,  além  de  auxiliar  na  luta  de  todos  os  agentes que  defendem  a

democratização do direito ao acesso à cultura e lazer, mais especificamente ao futebol.

Além da relevância social,  o estudo do processo de elitização do Maracanã,  principal

estádio da América do Sul (em termos de relevância regional e mundial), compreendendo as

transformações  que  ocorreram  entre  2000  e  2019,  busca  preencher  uma  lacuna  na

historiografia  sobre  o  tema.  Não  há  até  o  presente  momento  um  trabalho  que  discuta

especificamente  esse objeto  e  recorte  temporal  com essa  mesma proposta,  metodologia  e

objetivos apresentados até aqui. O que há são trabalhos que envolvem de maneira central ou

periférica a elitização no Maracanã, mas sempre com a utilização de outras metodologias,

outras fontes, almejando a conclusão de outros objetivos e partindo de diferentes pressupostos

teóricos. Não há, por exemplo, uma pesquisa que realize de maneira satisfatória uma coleta e

discussão de dados sobre os preços dos ingressos no Maracanã entre 2000 e 2019,  fazendo

uso de uma metodologia robusta como discutido até aqui, que apresenta a coleta de dados de

diferentes times em um maior número de jogos possível e utilizando da comparação com o

salário-mínimo vigente  no  mês  da  partida,  além da  visualização  desses  dados  através  de

vários ângulos. Uma grande parte das fontes audiovisuais, como os protestos, discursos e falas

de comitês, ativistas, políticos e outros personagens, além de uma grande gama das edições de

jornais mobilizadas, não foram identificadas em nenhuma das outras pesquisas  encontradas.

Sendo uma análise documental inédita.

Portanto,  esse  projeto  se  diferencia  justamente  por  trazer  um  novo  suporte  teórico-

metodológico,  fontes,  objetivos,  problemas  e  entre  outras  características  singulares.

Preenchendo uma lacuna na historiografia atual e sendo capaz de produzir uma obra que trata

de uma série de pontos de forma diferente e através de uma visão distinta. Consistindo-se

como um importante passo para o avanço dos incipientes estudos historiográficos sobre a

elitização do Maracanã no século XXI.
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Com essas características descritas até aqui, o trabalho é delimitado nos seguintes temas

em sequência. Primeiramente, o subcapítulo 2.1 realiza uma abordagem de qual era o projeto

de estádio durante  a construção do Maracanã, discutindo questões relacionadas  ao suposto

plano de democratização e quais eram os objetivos com esse estádio. Para abordar esse tema,

entretanto,  é  necessário  discorrer  sobre  o  contexto  do  futebol  no  Brasil,  da  geopolítica

futebolística e do processo de candidatura do Brasil para sediar a Copa do Mundo de 1950.

Realizada essa discussão, o subcapítulo 2.2 trata sobre a geral e os geraldinos, analisando

como a arquitetura do estádio influenciava diretamente em suas ações e quais eram essas

práticas e saberes imateriais  populares dessa cultura.  Discorrendo, ademais,  sobre como a

destruição desse setor também significou a extinção de uma grande gama dessas práticas e

saberes culturais.

Em sequência, o subcapítulo 3.1 aborda as condições físicas do estádio e de questões

relacionadas ao seu gerenciamento, delimitando o contexto entre o início da década de 1980

até  2000.  Discorrendo  sobre  a  origem dos  acalorados  debates  em torno  de  uma  suposta

necessidade  de  reforma do  estádio,  desde  as  mais  simples  até  aquelas  que  previam uma

completa transfiguração do bem, e a efetivação de obras como a elevação da geral e outras

que  ocorreram  posteriormente,  como  a  realizada  após  o  desastre  de  1992.  Outro  ponto

importante  dessa seção é  a  abordagem dos embates  em torno das  primeiras  tentativas  de

privatização e concessão do estádio. Desembocando na investigação sobre a primeira grande

reforma no estádio, realizada para o Mundial de Clubes de 2000 e que contou, sobretudo, com

a implementação de cadeiras e assentos anatômicos em toda a arquibancada. Já no subcapítulo

3.2, é tratado sobre o processo de tombamento do Maracanã devido à iminência de propostas

de reforma que apontavam para uma completa transfiguração ou destruição do estádio nesse

contexto do final da década de 1990.

O subcapítulo  3.3,  por  sua  vez,  é  uma análise  do processo  da  reforma do Maracanã

empregada  para  o  estádio  sediar  os  Jogos  Pan-Americanos  de  2007.  Dessa  forma,  o

subcapítulo discorre sobre como a cidade pleiteou para tornar-se sede desse evento, quais

eram seus planos, objetivos e como e porquê a reforma do Maracanã estava nesse projeto;

com  ênfase  nos  embates  desse  contexto.  Além  disso,  aborda  de  maneira  central  a

transformação no estádio, que contou com a destruição do setor chamado de cadeiras comuns

(azuis) e da geral em favor de um setor único no anel inferior que era composto por cadeiras,

também chamado de cadeiras azuis. Como essa reforma foi a responsável pelo fim da geral,

esse ponto é central e acompanha a discussão sobre a elevação do preço dos ingressos após a

sua destruição e a comoção popular em torno de sua despedida.
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Já no subcapítulo 3.4, as reformas realizadas para a Copa do Mundo de 2014 são o centro

da análise.  Sendo abordados diversos pontos, começando pelo processo de candidatura do

país para sediar o torneio e as motivações que fizeram com que o estádio fosse novamente

reformado em menos de 3 anos. Partindo para o estudo das implicações políticas e sociais

dessa obra de reforma, principalmente através da investigação da revolta social de diversos

grupos contrários ao projeto que foi responsável pelo gasto de uma grande quantia de dinheiro

público, havendo escândalos de corrupção e superfaturamento. Outro ponto que mobiliza a

discussão dessa revolta em conjunto com a abordagem das ações políticas e econômicas de

representantes do Poder Executivo, da CBF, Suderj e agentes do grande capital, é o debate em

torno da privatização e a efetiva concessão de um bem público, que recebeu investimentos da

casa de R$1 bilhão dos cofres públicos, para a iniciativa privada. Sendo discutido como foi

orquestrado  esse  movimento,  de  que  forma  e  o  por  quais  motivos  os  grupos  sociais  se

revoltaram  contra  essa  decisão  e  as  suas  consequências;  o  tópico  da  concessão  para

associações  e  o  cerceamento  do  usufruto  por  determinadas  torcidas,  que  é  um  assunto

candente no futebol carioca, também é abordado. Além desses pontos em relação à construção

e concessão do Novo Maracanã, o subcapítulo apresenta com centralidade a questão de qual

projeto  de  estádio  é  esse  e  quais  as  divergências  em relação  ao  projeto  original.  Sendo

salientadas  as  questões  que  dizem  respeito  à  gentrificação,  arenização,  limpeza  social  e

captação do espectador consumidor passivo. Discorrendo, também, sobre como a arquitetura e

a instalação de cadeiras influencia nessa questão e pode ser considerada uma disciplinarização

dos corpos.

O  capítulo  4,  por  sua  vez,  é  uma  minuciosa  análise  dos  gráficos  elaborados  para  a

monografia através da coleta de dados dos preços dos ingressos praticados no Maracanã entre

2000 e 2019, nos quais foram colocados em perspectiva através do salário-mínimo vigente.

Essa seção objetiva expor e debater sobre a evolução do preço cobrado pela entrada na série

histórica delimitada, expondo análises que visualizam essa questão por diversos ângulos.
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2 A CONSTRUÇÃO DO MARACANÃ E OS GERALDINOS

2.1 A Copa de 1950, a construção do Maracanã e o projeto de estádio

O Estádio  Jornalista  Mário  Filho,  como  é  oficialmente  nomeado  o  Maracanã,  foi

construído durante o final da década de 1940 com o objetivo de ser o grande palco para a

Copa do Mundo de 1950 no Brasil.  Esse é o resumo da sua construção que é perpetuado

midiaticamente. Entretanto, sua edificação possui motivações e objetivos mais complexos que

essa  simplificação  pode  esboçar.  Além  disso,  qualquer  análise  de  seu  início  precisa,

necessariamente, abordar o contexto internacional e nacional daquele momento,  algo crucial

para entender a construção do estádio monumental.

Logo de início, é importante abordar os motivos da escolha da FIFA pelo Brasil como

anfitrião daquele que se tornaria o maior evento monoesportivo da Idade Contemporânea.

Sobre  essa  lógica,  entretanto,  não  há  um  consenso  consolidado,  com  duas  correntes

historiográficas apontando motivações distintas.

A narrativa histórica mais tradicional, recorrente na sociedade,  apresenta a escolha da

FIFA por um país do continente sul-americano como consequência direta da Segunda Guerra

Mundial, argumentando que o continente europeu estava destruído àquela altura, impedindo a

realização  de  um  campeonato  dessa  magnitude  na  Europa  com  tão  pouco  tempo  para

reestruturação. Essa corrente se apoia, entre outros fatores, principalmente pelo fato de que a

escolha do país-sede ocorreu um ano depois do conflito, já em 1946, com previsão inicial de

realização em 1949 (MELO; CID, 2019, p. 697). Dessa forma, segundo esse grupo, a escolha

do Brasil  foi encaminhada de maneira natural em decorrência da guerra, levando em conta

que  os  resultados  da  beligerância supostamente  tornaram  impossível a  existência  de

concorrentes europeus e do resto do mundo,  pois o futebol não tinha capilaridade e força

nesses outros locais8, concorrendo, portanto, apenas com países sul-americanos.

Sobre a América do Sul, é importante salientar que ocorreu um choque inicial entre Brasil

e  Argentina  nos  anos  anteriores  ao  pleito  pós-guerra,  com  a  associação  albiceleste

8 Importante  salientar  o  contexto  do  futebol  no  mundo  naquele  período.  Os  EUA não  possuía  nenhum
interesse em sediar um evento de futebol, pois o esporte não tinha popularidade no país, até por esse motivo
a Olimpíada de 1932 não contou com o esporte em seu portfólio, uma das razões para a elaboração da
primeira Copa do Mundo (a ausência foi decidida antes de 1930); o Canadá se enquadra na mesma situação.
Países da Ásia e África não possuíam força política e econômica em alguns casos, em outros sofreram
bastante com a guerra (vide China e Japão), enquanto todos os países não detinham força futebolística e
público para sediar o evento. Sendo de suma importância ter em mente que naquele tempo o transporte era
muito mais difícil, impossibilitando que países distantes e sem tradição no futebol, como o Catar em 2022,
sediassem a Copa por conta do turismo, pois não haveria público externo ou local para realizar tal operação
de forma lucrativa.



25

argumentando que o apoio dos países sul-americanos à candidatura do Brasil para a Copa de

1942 não tinha mais validade para esse torneio adiado,  além de que os dirigentes da FIFA

deveriam ser exonerados pela ausência de reuniões da entidade no período da beligerância. A

notícia  foi  veiculada  com  desgosto  pela  imprensa  brasileira,  na  qual criticou  de  forma

veemente a postura da AFA (SEM TÍTULO, 1945, p. 11). Com medo de punições e sanções

da FIFA, sediada na Europa  e  que  desde  a sua origem concentra a maior força política da

entidade  no  continente,  os  países  sul-americanos  não  apoiaram a  Associação  do  Futebol

Argentino nessa decisão arriscada e unilateral, ratificando o apoio integral ao Brasil em 19459.

Como isso tudo ocorreu antes do pleito pós-guerra, o Brasil foi o único sul-americano na

disputa para ser o país-sede da Copa de 1949 em 1946 (BRUM, 2014). 

Entretanto, uma nova corrente de historiadores discorda dessa narrativa cuja base reside

em uma natural impossibilidade da Copa ser sediada na Europa, elaborando uma explicação

muito mais complexa que apenas basear-se no óbvio contexto de ruína cívica, social, urbana e

econômica na Europa entre 1945-1946. Um dos historiadores dessa leva é Fábio Franzini, no

qual pontua uma série de fatores que complexificam e colidem com essa noção simplificada.

Primeiramente, o historiador aponta que a Alemanha, forte candidata no pleito ocorrido antes

do  começo  da  beligerância  em 193810 para sediar  a  Copa  do  Mundo  de  1942,  sendo  o

principal rival do Brasil nessa disputa e tendo como objetivo realizar mais uma espécie de

propaganda  nazista (assim como foi as Olimpíadas de Berlim em 1936), de fato, não havia

nenhuma chance de sediar o evento no pleito pós-guerra. Não só por conta da destruição, mas

também pela  ameaça  de  expulsão  do  quadro  da  FIFA (FRANZINI,  2010,  p.  245).  Vale

lembrar,  ademais,  que  o  país  naquele  momento  estava  politicamente  e  territorialmente

dividido em várias partes,  nas quais eram ocupadas militarmente por URSS, EUA, França e

Grã-Bretanha. Alguns outros países, de fato, também não possuíam estrutura para sediar tal

evento. Entretanto, o autor apresenta que um dos protagonistas da beligerância, a Inglaterra,

na qual não hospedou diretamente a guerra em seu território, mas sofreu de forma intensa os

horrores da guerra, com bombardeios, problemas econômicos, sociais e a perda de milhares

de civis que combateram no front (HOBSBAWM, 1996), sediou em Londres a Olimpíada de

1948, cumprindo com o acordo firmado no pré-guerra (FRANZINI, 2010, p. 246). Naquele

momento,  o evento,  se comparado com a Copa do Mundo, era muito mais complexo em

9 A Argentina, após essa ratificação, tentou fazer com que a FIFA se comprometesse a realizar a próxima Copa
no continente, para, assim, sediar o evento. A proposta foi refutada e o país só logrou seu objetivo em 1978
(BRUM, 2014). Esse aspecto demonstra a importância de sediar uma Copa para a AFA e para a Argentina,
com o país sempre figurando nos pleitos como candidato a país-sede.

10 Há diferentes versões sobre o resultado do pleito. Determinados documentos de época apresentam que a
Alemanha venceu a disputa, outros dizem que a decisão foi favorável ao Brasil (FRANZINI, 2010, p. 245)
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termos logísticos pelo alto número de países participantes, atletas, modalidades e etc. Não é

muito difícil pensar que, dentre os países europeus, havia sim alguns com condições reais de

sediar o torneio. 

A própria Inglaterra poderia, sim, ter sediado a Copa do Mundo, até pelos altos números

de público nos jogos pós-guerra (FRANCO JÚNIOR, 2007, pp. 58-59) e já contar naquele

momento  com  o  estádio  de  Wembley  disponível  para  uso,  no  qual possuía  uma  alta

capacidade de público. Pode-se pensar que uma das razões para a ideia não  ser concebida

foram os fortes atritos anteriores entre a Associação Inglesa de Futebol e a FIFA, que fizeram

com que o país não participasse de todas as primeiras edições da Copa, mas em 1946, após

ficar 18 anos de fora do quadro da entidade, a FA adentrou à FIFA novamente e, finalmente,

aceitou a validade do torneio mundial de seleções organizado pela entidade. Participando da

Copa de 1950 e tendo uma campanha pífia em sua primeira Copa do Mundo11 (FRANCO

JÚNIOR, 2007, pp. 48-59). Havendo uma certa reaproximação entre ambas.

Outro fator apontado pelo historiador que corrobora para essa complexificação da escolha

e faz-se de suma relevância, é a declaração de interesse da Suíça em sediar o evento, realizada

no  congresso  de  Luxemburgo.  Posicionamento  que  preocupou  o  comitê  brasileiro,

principalmente pelo fato do país, neutro no conflito, não ter sofrido de forma tão intensa como

os outros países europeus, demonstrando grande interesse em sediar tal evento e realizando

esse desejo no ciclo seguinte (FRANZINI, 2010, p. 246). Assim, fica evidente que existia,

sim, a possibilidade de um país europeu sediar o evento, com a beligerância não sendo uma

correlação sólida e totalmente determinante para que o evento fosse sediado na América. Teve

sua importância, é lógico, pois retirou alguns países do pleito – principalmente a Alemanha –,

mas não foi  o único motivo.  Perpassadas  as possibilidades  de países  nos quais poderiam

concorrer à vaga de anfitrião, é importante frisar que o Brasil venceu o pleito no pós-guerra

em 1946 por unanimidade, isso através de sua candidatura única. No mesmo dia, foi decidido

que a Suíça seria a anfitriã da Copa seguinte (A TAÇA, 1946, p. 6).

Dessa forma, essa última corrente expõe que simplificar a escolha do Brasil apenas como

proveniente de uma suposta simples inexistência de opções de países europeus por conta da

guerra  é  uma  análise  reducionista  e  problemática.  Pontuando  que  um  motivo  mais

preponderante  foi  a  geopolítica  do  futebol,  com  o  sismo  representado  pela  ascensão

futebolística dos países sul-americanos no esporte àquela altura12, que reivindicavam maior

11 Importante salientar que nos torneios de futebol organizados pela FIFA, diferentemente da Olimpíada, cada
país da Grã-Bretanha participa de maneira individual na Copa do Mundo – desde a primeira participação da
Inglaterra (1950), Escócia (1954) e País de Gales (1958) – e eventuais torneios classificatórios ou regionais.

12 Vale lembrar que o Uruguai foi duas vezes medalhista de ouro no futebol dos Jogos Olímpicos na década de
1920, inclusive em uma final Argentina x Uruguai.  Além de que o país se sagrou campeão da primeira
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espaço político na FIFA e criticavam a instituição de eurocentrismo (FRANZINI, 2010). Um

dos exemplos desse levante, é que a Argentina e Uruguai – maiores potências futebolísticas

sul-americanas do período – com a colaboração de mais outros sete  países  do continente

americano (incluindo a América Central), se recusaram a participar do torneio de 1938 na

França. Com a Argentina, líder do movimento e país candidato a sediar o evento, alegando

que o torneio deveria retornar para um país sul-americano após a Itália ter sediado a Copa de

1934, respeitando um sistema de rodízio entre os dois continentes. Somente Cuba e o Brasil

furaram o boicote (FRANCO JÚNIOR, 2007, p. 51). Para defender sua asserção, Franzini

também aponta a vinda de Jules Rimet (presidente da FIFA) em tour pela América do Sul em

1939, justamente para amenizar esses confrontos geopolíticos do futebol que demonstravam a

tensão entre as entidades dos países do continente e a FIFA. Na década seguinte, ocorreu uma

outra medida para amenizar a revolta da América do Sul:  a troca do idioma alemão pelo

espanhol como parte dos três idiomas oficiais da FIFA (que era francês, inglês e alemão), uma

requisição  sul-americana  que  foi  votada  e  aprovada em concomitância  com a  escolha  do

Brasil  como sede  em 1946  (FRANZINI,  2010).  Dessa  forma,  é  possível  perceber  que  a

ascensão  do futebol  no  continente  e  as  constantes  demandas  e  conflitos,  sem sombra  de

dúvida, podem ter contribuído de forma determinante para a decisão do país-sede de 1950.

Compreendida as motivações da FIFA para a escolha do país como sede, é importante

entender as motivações internas para o desejo de acolher tal evento e as suas implicações na

construção do Estádio Maracanã. O intento do Brasil em sediar a Copa do Mundo, como já

abordado,  começou  bem  antes  da  Segunda  Guerra  Mundial.  Candidato  em  1938  para  a

cancelada Copa de 1942, havia motivos políticos e econômicos para o desejo das lideranças

políticas  do  Brasil.  Como  apresenta  Franzini,  o  governo  de  Vargas  tinha  como  intenção

promover  o  país internacionalmente  ao  apresentar,  não  importando  de  forma  primária  o

resultado esportivo13, que o país poderia desenvolver a estrutura necessária para hospedar o

evento (FRANZINI, 2010, pp. 248-249). Destituído em 1945, Vargas não esteve oficialmente

no poder durante o pleito da sede em 1946 e nem durante a realização da Copa. 

Além dessa lógica apresentada por Franzini, há também a tentativa da reserva ideológica

do governo brasileiro  pré-1945,  representada por diversos  intelectuais,  da criação de uma

edição da Copa do Mundo, em 1930, com uma reedição do clássico sul-americano. Mesmo com o fato de
que  muitos  clubes  europeus  não  tenham  cedido  jogadores,  assim  como  muitos  países  se  recusaram  a
enfrentar  uma  longa  e  demorada  viagem  para  o  novo  torneio,  é  inegável  a  importância  do  feito  e  a
demonstração de força do futebol latino-americano  (FRANCO JÚNIOR, 2007, pp. 48-50).  Algo que se
confirmou nos próximos anos e Copas, com até o terceiro lugar brasileiro em 1938.

13 Entretanto,  como será  abordado adiante,  é  inegável  que  o  possível  desempenho satisfatório  da  Seleção
Brasileira e a promoção desse espetáculo como um triunfo esportivo, tinha, sem sombra de dúvida, uma
importância nessa decisão.
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identidade nacional única através da mescla entre os diferentes elementos presentes no país.

Isso  faz  parte  de  uma  lógica  unificadora  empregada  durante  o  período  Vargas,  que  tem

vínculo direto com o grande número de convulsões regionais no país durante o começo do

século. Como esse conflito regional também se traduzia no esporte, principalmente através da

rivalidade intensa entre Rio de Janeiro e São Paulo, a fortificação da ideia de uma  Seleção

Brasileira era uma das formas de unidade nacional identitária que compunha esse plantel de

medidas centralizadoras do governo varguista (FRANCO JÚNIOR, 2007, pp. 77-85). E como

apresenta o historiador Luiz Simas, o Ministério da Educação e Saúde, utilizado pela ditadura

varguista  para  fins  de  unificação  cultural  de  uma  identidade  brasileira,  era  recheado  de

intelectuais com esse fim, e “Para aquela geração, o Brasil se peculiarizaria como país pela

mestiçagem física e cultural de nossa formação” (SIMAS, 2021, não paginado), com o autor

ainda salientando que essa identidade elaborada provém do “encontro entre povos distintos

que teria promovido — na culinária, nas danças, na música, nas vestimentas, na religiosidade,

na elaboração de símbolos — a radical originalidade do país” (SIMAS, 2021, não paginado).

Logo,  o  futebol  brasileiro,  que  seria  de  forma  idealizada  representado  pela  cultura  da

capoeira, do gingado, drible e malandragem, com a presença do negro e do branco, seria uma

das  formas  identitárias  brasileiras  unificadoras  que  teria  origem na  mestiçagem (SIMAS,

2021).  Possibilitando  a criação dessa identidade nacional que perpassaria os regionalismos,

nos quais representaram uma série de conflitos políticos e dividiram o futebol por décadas.

Vale lembrar, entretanto, que o futebol do país é historicamente marcado pelo conflito

racial e social. Elitizado desde o princípio,  o esporte  na década de 1920 teve em seu cerne

conflitos envolvendo a participação de negros e operários nas quatro linhas. Todos os clubes

pioneiros que ousaram desafiar essa exclusão foram combatidos por aquelas associações mais

elitistas, caso do Bangu e Vasco da Gama no Rio de Janeiro, nos quais tiveram de enfrentar os

demais clubes cariocas e associações para escalarem jogadores negros e operários (FRANCO

JÚNIOR, 2007, pp. 64-71). Como o clube de São Cristóvão, na luta contra essa tentativa de

exclusão de seus jogadores, decidiu por conta própria não participar da liga carioca elitista e

frequentou a divisão inferior e mais popular no Rio de Janeiro, pesquisadores apontam que

houve uma grande identificação das classes populares com o clube (GAFFNEY, 2008, pp. 62-

64), chegando a ser o mais popular da cidade na década de 1920 (FERREIRA, 2017, p. 127) e

mobilizando  um  grande  número  de  pessoas  das  camadas  populares  ao  esporte.  Algo

importante nessa disseminação do futebol. Ainda sobre os conflitos raciais, o próprio goleiro

Barbosa, que defendeu a Seleção Brasileira na Copa de 1950, é um reflexo dessa questão

racial no país. Após o fatal gol que sagrou o Uruguai campeão, episódio imortalizado como
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Maracanazo, o goleiro considerado um dos melhores à época foi escolhido como alvo de toda

acusação  possível,  sendo  durante  muito  tempo  injustiçado14.  Na  imprensa  do  pós-Copa,

inclusive, foi exposta de maneira maciça e explícita uma noção racista de que negros, por

possuir como qualidade apenas um suposto jeito malandro, de ginga e espontaneidade, não

poderiam ocupar posições que dependiam de inteligência e de equilíbrio emocional, como a

de goleiro (SIMAS, 2021). Isso reflete até os dias atuais, sendo raro os negros nessa posição

com destaque no Brasil. Dessa forma, essa ideia de mestiçagem na cultura brasileira que teve

papel  fundamental  no  intento  brasileiro  de  sediar  a  copa  e  consequente  construção  do

Maracanã – que será abordada adiante –, apresentava problemas e contradições profundas,

como é possível visualizar.

Essa importância dada ao futebol, os conflitos em torno de sua prática e o adentramento

popular  nas  quatro linhas  e  arquibancadas,  também evidenciam mais  um dos motivos  do

pleito do país para sediar a copa: o futebol já havia se tornado um esporte de massa, o maior

esporte  do  Brasil.  As  transmissões  de rádio  e  a  difusão  através  do  jornal  impresso,  se

popularizaram  no  país  na  década  de  1930  (FRANCO  JÚNIOR,  2007,  pp.  77-80)  e

alavancaram ainda mais o esporte  que já tinha apelo popular,  chegando a um patamar de

relevância altíssimo no cotidiano da sociedade urbana da época (que em concomitância se

elevava de forma exponencial no começo do século). 

Entretanto, não apenas a importância do futebol para a sociedade estava em ascensão,

mas também a qualidade do futebol brasileiro; algo que contribuía para essa identificação com

o esporte. Apesar das duas décadas de ouro da Seleção Argentina e Uruguaia em 1930 e 1940,

com predomínio quase absoluto em confrontos contra a Seleção Brasileira nos torneios sul-

americanos (que não pararam durante a guerra), havia uma evolução do esquadrão brasileiro

perceptível  no  terceiro  lugar  na  Copa  de  1938  e  contínua  ascensão na  década  de  1940,

coroado com a conquista da Copa Rio Branco em 1947 e do Campeonato Sul-Americano de

Futebol (Copa América) em 1949 sobre os rivais (FRANCO JÚNIOR, 2007, pp. 83-87). Os

clubes  brasileiros  também  cresciam  cada  vez  mais  em  relevância,  inclusive  em  nível

continental, como por exemplo o triunfo do Expresso da Vitória (recheado de jogadores da

Seleção) do Vasco da Gama em 194815 no Campeonato Sul-Americano de Clubes Campeões,

torneio que foi base para a criação da Libertadores duas décadas depois. Nesse contexto, é

inegável  que no novo período democrático,  iniciado após o fim da ditadura de Vargas,  a

14 O jogador faleceu em 2000 sem os devidos méritos. Apenas o clube de São Januário condecorava aquele que
foi um dos mais brilhantes goleiros brasileiros, inclusive tendo que ajudar financeiramente o ex-atleta que
não tinha segurança financeira (BARBOSA, 2000, p. 21).

15 A conquista foi o primeiro título internacional conquistado por associações/organizações brasileiras (clubes
ou seleção) jogando fora do país (AGUIAR, 1990, p. 22).
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realização  da  Copa  no  país  e  um  possível  triunfo  era  uma  forte  propaganda  eleitoral,

principalmente  para  a  disputa  eleitoral  que  ocorreria  logo  em 1950 (FRANCO JÚNIOR,

2007, pp. 88-89). O futebol, como esporte de massas, era uma das formas de angariar simpatia

da população nessa nova forma de fazer política: o populismo. Assim, a partir desse período,

o futebol começou a ter grande importância na política brasileira (MELO; CID, 2019, p. 698).

Perpassados os motivos do Brasil para pleitear o evento e as razões para a escolha da

FIFA,  é  possível  discorrer  sobre  a  concepção  e  construção  do  estádio.  Primeiramente,  é

importante salientar que o Brasil, de fato, detinha estádios de capacidade até que acentuada no

período.  São  Januário  (oficialmente  Estádio  Vasco  da  Gama),  que  possuía  na  época

capacidade máxima de 60.000 torcedores, tornou-se o maior estádio de futebol da América

quando foi inaugurado em 1927. O Pacaembu, construído no final dos anos 30 e inaugurado

em 1940, dispunha de capacidade para cerca de 70.000 torcedores. A Vila Capanema (Estádio

Durival Britto e Silva) em Curitiba foi inaugurada em 1947, e contava com a capacidade

máxima estimada de 30.000 torcedores – sendo projetado anteriormente à confirmação do

estádio como palco da Copa16. Entretanto, esses números, se comparados com os de grandes

estádios da época pelo mundo, já se mostravam como uma capacidade mediana  ou baixa,

havendo a necessidade de um palco maior para a finalíssima da Copa.  Segundo parte da

bibliografia,  o  Estádio  Centenário  no  Uruguai,  inaugurado  em 1930  e  palco  da  final  da

primeira Copa do Mundo, limitou a capacidade para cerca de no máximo 90.000 pessoas

neste jogo por razões de segurança (GLANVILLE, 2014), mas outros autores apontam que o

máximo permitido na partida foi de 93.000, ainda salientando que isso frustrou um grande

número de torcedores que não puderam adentrar ao estádio (LISI, 2007, p. 18). Já na Copa de

1938, o correspondente Ralph Heinzen do  Jornal do Brasil afirmou que 70.000 torcedores

acompanharam  a  final  no  Estádio  Colombes,  na  França  (A PARTIDA,  1938,  p.  11).  O

Monumental de Núñez, casa do River Plate da Argentina, país que pleiteava constantemente

ser sede da Copa há várias edições, possuía capacidade de 70.000 torcedores em 1938 durante

sua inauguração (ampliando somente em 1958 com as reformas que fecharam a ferradura17).

Fora esses exemplos de estádios de finais e de países que pleitearam até aquele momento

sediar uma Copa, havia alguns estádios pelo mundo com capacidade muito mais elevada do

que os presentes no Brasil àquela altura; Wembley, por exemplo, já recebia públicos da casa

de mais de 120 mil torcedores.

16 O maior responsável pela construção do estádio foi o empresário Durival Britto e Silva (INAUGURAÇÃO,
1947, p. 8), com a CBD não tendo nenhum envolvimento com o projeto. Selecionando o estádio para a Copa
apenas posteriormente, através de uma vistoria em uma série de estádios do estado (HOJE, 1949, p. 3).

17 Os estádio antigos, vide São Januário e o extinto Parque Antártica, eram construídos em forma de uma
ferradura, com uma das laterais sem arquibancada.
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Como  o  Brasil  queria,  acima  de  tudo,  mostrar  para  o  mundo  a  suposta  grande

prosperidade e capacidade do país — principalmente com a sua infraestrutura—, mudanças e

projetos radicais precisavam ser realizados. Em entrevista para o jornal O Estado de S. Paulo,

o  sr.  Luis  Aranha,  presidente  da  delegação  brasileira  e  representante  da  Federação  Sul-

Americana de Futebol no congresso da FIFA em 1946, acentua essa necessidade de um grande

palco para a Copa do Mundo que seria, até aquele momento, em 1949. O texto do depoimento

apresenta  que,  segundo  Aranha,  o “[…]  governo  brasileiro  pretende  iniciar  em  breve  a

construção de um grande estádio, com capacidade para 150.000 espectadores e que também o

estádio do clube brasileiro Vasco da Gama será remodelado, de modo que a sua capacidade se

eleve para 160.000 pessoas” (O PROXIMO, 1946, p. 11). Esse depoimento de Aranha, sem

mais  explicações  na  matéria,  acaba  deixando  uma  incógnita  sobre  o  seu  projeto  (e

consequentemente da CBD e demais atores) para a Copa do Mundo nesse momento inicial de

1946: São Januário  reformado e um futuro estádio a ser construído ou a escolha entre um

deles? Não foram encontradas, nos meios consultados, fontes com maiores declarações de

Aranha que elucidem essa dúvida sobre o projeto. Mas o ponto de vista mais popular sobre o

planejamento,  amplamente  documentado,  remete  às  falas  do  prefeito  do  Rio  de  Janeiro

Hildebrando  de  Araújo  Góis  em uma  entrevista  coletiva  à  imprensa  já  em 1947.  Como

documenta  o  Jornal  do  Brasil, “A  Prefeitura,  cooperando  com  C.B.D.,  executará  a

urbanização da zona de São Januário – a impossibilidade da construção rápida do ‘Estádio

Municipal’” (PARA, 1947, p. 9). Com o prefeito reiterando que, de fato, o Estádio Municipal

(que viria a ser o Maracanã) seria construído, com o terreno já devidamente acertado, sendo a

reforma de São Januário apenas uma possibilidade em caso de problemas na entrega do novo

estádio. O documento apresenta que, na eventual reforma de São Januário, o estádio deveria

se  adequar  “às  exigências  necessárias  à  realização  das  provas  esportivas  internacionais”

(PARA, 1947, p. 9) em conjunto com obras de infraestrutura do entorno que impactariam em

desapropriações e “remoção da favela existente no local” (PARA, 1947, p. 9). Demonstrando,

mais uma vez, que mesmo se a construção do Maracanã não fosse viável ou entregue a tempo,

o Rio de Janeiro sediaria a Copa com um estádio de grandes proporções. 

As duas obras de forma simultânea é algo improvável que tenha sido realmente levado à

frente  pelo  fator  econômico,  assim  como  a  transformação  do  estádio  São  Januário  para

160.000 torcedores pela dificuldade da engenharia de tal realização, sendo o comentário de

Aranha  provavelmente  uma bravata  (algo  comum em todo  meio  futebolístico  carioca  no

século XX) realizada em um momento de euforia pela recente escolha do país como sede, e

não algo concreto devidamente planejado.
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Sendo uma bravata ou não, o mais importante que pode ser extraído dessa fonte é que o

principal objetivo era, de fato, realizar um projeto de grandes proporções para demonstrar

internacionalmente  a  capacidade  econômica,  técnica  e  científica  do  Brasil.  Como aborda

Franzini, desde o primeiro pleito do Brasil como sede circulava entre o governo brasileiro e os

envolvidos com o projeto a ideia da construção (ou reforma) de um estádio monumental na

capital do país, com uma capacidade que superaria a maior parte dos estádios do mundo. De

forma a, através da engenharia da monumental edificação, servir como “cartão de visitas do

progresso esportivo da pátria” (FRANZINI, 2010, p. 249).

Após abordar  o  porquê da  construção de  um estádio  de  tamanho porte,  é  proveitoso

discorrer sobre a escolha do local onde ele seria construído.  Esse processo de disputa foi

marcado por duas correntes hegemônicas: a primeira liderada por Mario Filho, proprietário,

redator, editor e cronista do  Jornal dos Sports  (JS), com o apoio de personagens políticos18

(principalmente o sobrinho de Vargas) e sendo próxima de vários clubes e entidades ligadas

ao futebol, como a própria CBD; a segunda guiada por Carlos Lacerda, político ligado a UDN

e cronista do jornal Correio da Manhã, e tendo como principal alicerce Diocesano, dirigente

do Flamengo e cronista do mesmo jornal, e Tito Lívio Santana, vereador pela UDN (MELO;

CID, 2019, pp. 698-699). 

Os grupos divergiam em diversos pontos sobre o local de construção, com o primeiro

grupo  argumentando  que  o  terreno  no  antigo  Derby  Club  seria  mais  acessível

economicamente e vantajoso pela questão do prazo apertado, devido às conversas avançadas

de regularização do terreno e a existência de um projeto arquitetônico – que no fim não foi

utilizado –,  ambos  realizados durante  o período do Estado Novo comandado por  Vargas,

quando o projeto ainda sustentava que a construção do estádio era de responsabilidade do

Estado, e não do município como tornou-se depois19 (FRANZINI, 2010, p. 249). Além disso,

havia também o fato de que o terreno ficava em uma zona central – o centro geométrico da

cidade –,  de modo a auxiliar no transporte do imenso número de pessoas para o estádio, e

contar com a possibilidade de reformas urbanas nas vias do entorno (como o seu alargamento)

e entre outros motivos de menor relevância (MELO; CID, 2019, p. 699).

Já o grupo de Lacerda, criticava principalmente essas reformas no entorno suscitadas pelo

bloco  de  Mário  Filho.  Com  o Correio  da  Manhã apresentando as  falas  apologistas  do

engenheiro Antônio Laviola,  nas quais abordavam as críticas que Lacerda fez na câmara  a

respeito do projeto do Derby Club ao apresentar a sua proposta, chegando a comentar que o

18 Como o vereador, radialista e advogado Ary Barrosso (UDN) e o cronista, radialista e deputado Vargas Neto
(PTB), que era sobrinho de Getúlio Vargas.

19 Importante denotar que somente depois o Maracanã passou para responsabilidade do estado do Rio.
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“bairro [do Derby Club] já  está  totalmente urbanizado, não possibilitando,  com suas ruas

estreitas, uma grande concentração de massas […]” (TERIAMOS, 1947, p. 24), ou seja, que

não seria possível pôr em prática as reformas urbanas que dariam vazão para o contingente

humano que circularia em dias de jogo.  O engenheiro também cita que o local traria  outros

problemas de transporte e não  seria possível suprir a demanda de estacionamentos, além de

apontar como problemática e custosa a provável desapropriação das áreas adjacentes. Por fim,

o argumento central de Lacerda residia no fato de que o plano da prefeitura de construção no

terreno do antigo Derby Club previa gastos exorbitantes, sendo possível fazer um projeto

gastando muito menos “se aplicado [o plano] em área menos valorizada” (TERIAMOS, 1947,

p. 24). Com o grupo ressuscitando e apoiando um projeto de 1938 da construção de uma

cidade Olímpica para o Rio de Janeiro sediar os jogos Olímpicos,  idealizado por Antonio

Laviola. Projeto no qual, em contrapartida, foi rechaçado pelo grupo de Mário Filho com o

argumento de que as obras levariam demasiado tempo, não sendo possível a sua conclusão

dentro do prazo da Copa, e que o local era um risco biológico pelas frequentes epidemias de

malária em Jacarepaguá (MELO; CID, 2019, pp. 700-701).

Assim, o embate entre os projetos se demonstrou de forma feroz nos tabloides de ambos

os grupos, com cada conchavo fazendo uma série de acusações e tentando invalidar e criticar

o projeto rival. Até mesmo o Jornal do Brasil entrou em menor grau no conflito, inserindo a

política dos times e o confronto entre clubes profissionais e amadores na discussão, tecendo

críticas ao projeto do presidente do Flamengo como sendo algo benéfico apenas aos clubes

profissionais, que para o redator “não é esporte e sim negócio” (IMPÕE-SE, 1946, p. 10). A

batalha pelo estádio chegou a um ponto em que até uma pesquisa do Ibope com a população

foi realizada de tamanha a mobilização em torno do tema20, com o resultado sendo favorável à

construção no terreno do Derby Club e também para que a prefeitura fosse a responsável pelas

obras, e não os clubes como pregava o grupo do Correio da Manhã (NUMEROS, 1947, p. 6).

O Jornal dos Sports, dessa forma, acabou divulgando esse resultado como um argumento em

prol  da  vontade  do  povo  pelo  projeto  defendido  pelo  jornal.  Do  outro  lado  editorial,  é

perceptível que o presidente do Flamengo foi marcadamente defensor dos interesses de seu

clube.  Sendo exímio crítico à possibilidade de reforma de São Januário e apontando com

ímpeto que o seu clube possuía capacidade de construir um estádio aos moldes da dinâmica

do  projeto  do  Huracán  na  Argentina,  com  empréstimo  do  governo  para  a  associação,  e

salientando a capacidade de quitar o empréstimo, ao contrário do clube portenho (CRÔNICA,

20 Como apresenta Franzini, a pesquisa foi requisitada pela Câmara do Rio de Janeiro para aferir alguns pontos
sobre a polêmica construção de um estádio de tamanho custo financeiro, incluindo também questões como o
interesse da população no futebol e entre outros (FRANZINI, 2010, pp. 250-251). 
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1946, p. 12). Não sendo de seu agrado a construção de um estádio não vinculado a um clube

específico, como veio a ser o Maracanã. Um campo neutro e público, não sendo de posse de

nenhuma associação esportiva, e sim de todos os times do Rio de Janeiro.

Após turbulento período de embates, o projeto vencedor foi o liderado por Mário Filho,

com as obras se iniciando em agosto de 1948 (INICIADAS, 1948, p. 9). Esse projeto, embora

tivesse como financiamento  relevante a venda de cadeiras cativas perpétuas para a elite, de

forma a cobrir o alto custo  financeiro dessa empreitada, sempre se demonstrou como uma

maneira de conciliação e promoção da harmonia de classes sociais21, no sentido mais básico

da palavra. A arquitetura do estádio foi projetada de forma elíptica para que, ao menos na

teoria, as classes sociais tivessem uma experiência semelhante ao acompanhar os jogos. Esse

foi o discurso adotado em sua construção: a de que o Maracanã era o estádio para todos, do

rico ao pobre (GAFFNEY, 2008, p. 70). Como é perceptível, esse objetivo foi, de certa forma,

concretizado pela presença de espectros econômicos diferentes no templo do futebol. Mas isso

ocorreu,  é  claro,  com divisões  hierárquicas  que foram se multiplicando com o passar  do

tempo através  das  reformas,  com a alta  sociedade ocupando os  setores  mais  caros  e  que

apresentavam  a melhor  vista  do jogo nas  quatro  linhas  e  conforto,  enquanto  as camadas

populares adentravam apenas nos mais baratos. Além disso, é importante salientar que esse

projeto arquitetônico inclusivo e teoricamente igualitário  na visão proporcionada  não levou

em conta a geral, que entregava ao espectador – frequentemente com menor poder aquisitivo

–  uma visão  de  jogo  muito  mais  comprometida  do  que  qualquer  outro  setor  no  estádio,

principalmente antes das obras de elevação da geral que ocorreram somente décadas depois. 

Há, portanto, uma dissonância entre esse projeto de estádio para todos e a estratificação

social apresentada pelos setores, que reproduz a desigualdade social de modo explícito em sua

arquitetura. Tema que leva a embates longos e ferozes sobre até qual ponto isso é uma real

democratização do acesso ao esporte  ou é  uma hierarquização da experiência  baseada no

poder  aquisitivo.  De forma semelhante  ao  Coliseu  na  Idade  Antiga,  o  projeto  de  estádio

monumental incluía todos os indivíduos, mas apresentando certa segregação na qualidade de

experiência. O que acaba por levantar o interminável debate social entre o que seria mais

benéfico:  excluir  o  torcedor  pobre  do  estádio  ou  incluí-lo  com uma  experiência  distante

daquela vivida pelas classes  altas? Debate interminável  cuja  abordagem será  realizada ao

longo da monografia.

21 Para efeito de esclarecimento, utiliza-se aqui classe social não como a corrente marxista apresenta classes,
na qual divide a sociedade entre classe burguesa e classe operária, e sim no conceito amplamente utilizado
no Brasil atual de classes sociais – principalmente pelo IBGE – que é pautado nas posses e remuneração dos
indivíduos, não importando capital político ou o fato do indivíduo ser dono do meio de produção ou não.
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Ainda a respeito do projeto de estádio a ser empregado, é notório que havia uma retórica

cujo cerne apresentava aquela monumental construção como popular, feita para o povo e pelo

povo. Como apresenta o pesquisador Rafael Clemente, o 

[…] Jornal dos Sports fazia coro na construção do estádio como se fosse um bem a
ser  apropriado  por  cada  indivíduo carioca.  Personalidades  importantes  da  época,
como Vargas Netto, Ary Barroso e Mário Filho, tornavam públicas suas opiniões em
prol  do  estádio.  Um  estádio  do  povo  “nos  dizeres  de  Mário  Filho:  ‘O  estádio
municipal  será  menos  da  prefeitura  que  do  povo.  É  o  povo  que  quer  (…)’”
(CLEMENTE, 2016, p. 77).

Assim,  a  mídia  envolvida  diretamente  na  construção  do  Maracanã,  principalmente  o

Jornal dos Sports de Mário Filho, salientava enfaticamente esse caráter popular do projeto de

estádio  que  visava  atingir todas  as  camadas  da  sociedade,  principalmente  através  da

mobilização do resultado da pesquisa realizada pelo IBGE como um atestado da vontade do

povo. Conforme visualizável na edição em que é noticiada a aprovação da construção do

estádio, na qual apresenta o título júbilo entre todas as camadas do povo, o projeto “mal teve

o seu  resultado conhecido do público,  provocou desde  logo as  maiores  manifestações  de

júbilo entre todas as camadas da população […]” (AGORA, 1947, pp. 1-4). O projeto ainda

contava  com  a  construção  paralela  de  mais  5  praças  esportivas  de  pequeno  porte  nos

subúrbios,  inserção  conquistada  através  da  luta  popular  e  de  personagens  políticos

importantes. Vale salientar, da mesma forma, que o Complexo Maracanã também previa a

construção de edificações para a prática de outros esportes e de uma escola (CLEMENTE,

2016). Esse fato, portanto, também salienta esse caráter popular da construção do Maracanã,

havendo propostas de disseminação dos esportes para a população. 

Portanto, é importante denotar o fato de a concepção de estádio naquela época apresentar

uma retórica que enfatizava um projeto para as massas, na qual incluía todas as camadas da

população. E isso foi central para Mário Filho, como expõe Luiz Simas ao apresentar que:

Para  reforçar  a  luta  pelo  Maracanã,  [Mário  Filho]  criou  no  Jornal  dos  Sports  a
coluna “A batalha pelo estádio”. Nela, acusou os detratores do estádio de inimigos
do esporte e insistiu em uma construção que incluísse o que chamava de “grandes
massas”:  pobres,  ricos,  brancos,  pretos,  mestiços,  homens,  mulheres  e  crianças
(SIMAS, 2021, não paginado).

O historiador ainda cita que para Mário Filho a construção do Maracanã era uma espécie

de “coroamento da popularização do futebol no Brasil e da nossa forma capoeirizada de jogar

bola”  (SIMAS,  2021,  não  paginado).  Ascensão  do  esporte  que,  conforme  visualizado

anteriormente, atingia um patamar de suma relevância à época nas camadas populares.
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Por  fim,  desse  projeto  nasceu  o  palco  da  final  da  Copa  de  1950.  Clássicos,  jogos

memoráveis e finais do Campeonato Carioca, Copa do Brasil, Brasileirão, Copa do Mundo e

entre tantos outros torneios e partidas  responsáveis por mobilizar multidões, fizeram deste

estádio  o  mais  importante  da  América  Latina.  Partidas  memoráveis  protagonizadas  por

grandes ídolos do futebol brasileiro e internacional. Entre tantos jogadores que fizeram parte

da vida desse estádio, vale salientar duas lendas que faleceram recentemente.

Primeiramente, Roberto Dinamite. O maior ídolo da história do Club de Regatas Vasco da

Gama,  faleceu  no  dia  8  de  janeiro  de  202322.  Sendo  o maior  artilheiro  da  história  do

Campeonato Carioca, Brasileirão, de três clássicos do Rio de Janeiro23 e do Vasco, além de

segundo maior artilheiro do  Maracanã, foi um dos memoráveis jogadores que pisaram nos

gramados do estádio (MURITO, 2023). Entre os diversos feitos dele no Maracanã, é possível

citar o dia 4 de maio de 1980. Em seu primeiro jogo em casa24 pelo Vasco na sua volta após

curta  passagem  no  Barcelona,  o  Garoto-Dinamite,  conforme  alcunha,  proporcionou  um

espetáculo ao marcar 5 gols contra o Corinthians em pleno Maracanã com 100 mil presentes

(MORRE, 2023). Sendo um dos jogos mais marcantes da história do  estádio.  Outra estrela

que  maravilhou multidões  no  Maracanã foi  Pelé,  cujo  falecimento ocorreu no  dia  29  de

dezembro de 202225. O rei do futebol, cuja majestade encantou os gramados do mundo inteiro,

teve momentos marcantes no estádio, como: a estreia pela Seleção em 1957; a conquista de

uma Copa Intercontinental em 1962 pelo Santos contra o Benfica, com a primeira partida

ocorrendo no Maracanã e contando com um show e dois gols de Pelé; além do inesquecível

milésimo  gol  do  artilheiro,  marcado  contra  o  Vasco  da  Gama  no  estádio  em  1969

(DONDOSSOLA; LANNOY, 2022).

Além desses fenomenais jogadores cruciais para a importância do estádio, é possível citar

uma  série  de  outros  atletas  reverenciados  no  Brasil  e  internacionalmente,  como:  Bellini,

Garrincha, Nilton Santos, Romário, Edmundo, Zico, Júnior, Rivellino, Barbosa, Ademir de

Menezes, Carlos Alberto Torres, Assis e tantos outros astros que vestiram a camisa de um dos

quatro grandes clubes do Rio de Janeiro e encantaram multidões no Maracanã. As partidas

marcantes, festas da torcida e a presença de jogadores eternizados em memoráveis lances e

jogos, fazem parte integral da história do Maracanã e consequentemente da cultura do Rio de

Janeiro.

22 Descanse em paz, Roberto Dinamite. O maior jogador do Vasco da Gama e um dos maiores do Brasileirão.
23 Roberto Dinamite é até hoje artilheiro dos seguintes clássicos: Vasco x Flamengo, Vasco x Botafogo e Vasco

x Fluminense (MURITO, 2023)
24 Para elucidação, o jogo foi o primeiro no Rio de Janeiro na sua volta, tendo em vista que o jogador já havia

participado de uma partida fora de casa contra o Náutico no Arruda.
25 Descanse em paz, Pelé. O maior jogador da história do futebol.
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De volta ao tema da construção do Maracanã, em sua forma inicial o estádio era dividido

nos seguintes setores: a geral, onde um grande contingente de torcedores assistiam aos jogos

em pé, com uma visão limitada e sem qualquer possibilidade de sentar e visualizar a partida

(sobretudo nos  30  primeiros  anos,  antes  da  elevação  da  geral);  outra  seção  era  as

universalmente chamadas de cadeiras, também denominadas de cadeiras comuns ou azuis

(não confundir com o setor pós-2006), que se situavam atrás dos geraldinos e em altura um

pouco elevada, sendo um setor popular com cadeiras e coberto, tendo em vista que ficava logo

abaixo do anel superior; os 300 camarotes se situavam logo acima das cadeiras, sendo o setor

mais luxuoso e caro do estádio, apresentando cadeiras de madeira (conforme figura 1) e uma

visão um pouco melhor,  mas não se comparando com os camarotes da atualidade;  a maior

parte do estádio era formado pelas arquibancadas presentes no anel superior do estádio, sendo

constituídas majoritariamente apenas de concreto e sem cadeiras, havendo a possibilidade dos

espectadores sentarem, embora isso não fosse algo comum ou aconselhável em jogos de casa

cheia;  nessas  arquibancadas,  havia  também  os  setores  chamados  de  cadeiras  especiais  e

cadeiras  cativas,  que  apresentavam assentos  com encostos  e  a  melhor  visão  possível  no

estádio em razão de se situarem  na parte lateral do campo onde hoje é a divisão oeste do

Maracanã, sendo o primeiro setor aberto ao público e o segundo exclusivo de quem havia

comprado essas  cadeiras  cativas.  A organização  desses  setores  é  visualizável  no canto da

figura  1. Foi dessa forma, mas ainda em obras em determinados setores, que o estádio foi

inaugurado em 16 de junho de 1950 em um amistoso.

Figura 1 – Setores do Maracanã nas primeiras décadas

Fonte: Maracanã 70 anos, 2020.



38

2.2 A geral e os geraldinos: espaço, cultura, mercantilização e arenização

Um dos elementos mais marcantes e característicos do futebol carioca, a geral foi um

importantíssimo espaço cultural  de socialização das camadas populares no Rio de Janeiro

durante  décadas.  Até  ser  extinta  em  um complexo  processo  no  ano de  2005,  como será

abordado no  subcapítulo 3.2,  a  geral,  assim como todos os  outros  setores,  não se tratava

apenas  de  um espaço de  mera  observação  visual  de  partidas  de  futebol,  algo  impossível

levando em conta que o torcer presencialmente é uma prática coletiva e social que envolve

elementos culturais que vão além de apenas assistir ao jogo. Entretanto, diferentemente de

outros estádios e setores pelo mundo, na geral do Maracanã o ato visual de acompanhar a

partida não era algo central para parte dos presentes, o que fazia com que o setor apresentasse

elementos culturais únicos, com muitas características não sendo atualmente replicadas em

outras formas arquitetônicas de estádio. Lá frequentavam os chamados geraldinos. O nome,

alcunhado pelo radialista Washington Rodrigues ao se referir a uma série de torcedores do

setor que insistentemente xingavam, gritavam e reclamavam com os jogadores de seu time,

distingue essa  forma  diferente  de  torcer  propiciada  pelas  características  do  setor,  que  foi

perdida com a extinção da geral. Apesar de o nome ter sido dado por conta dessa característica

em específico, os geraldinos eram um grupo multifacetado com diversas formas de expressão

e traços.

Para compreender que grupo social era esse e algumas de suas peculiaridades, é essencial

pensar  esse  espaço  enquanto  agente  fundamental  nas  relações  e  ações  humanas,  sendo

influenciador  nas  práticas  e  atitudes  dos  sujeitos  que  o  frequentavam.  As  características

materiais  do  setor,  como  as  peculiaridades  que  serão  abordadas  adiante,  influenciaram

diretamente no modo de torcer, nas práticas culturais e na experiência daquelas pessoas.

Sendo o setor mais acessível do estádio, a geral não apresentava luxos e muito menos

uma experiência visual ampla e completa para os torcedores. O local era parcialmente plano

(na parte frontal) e parcialmente elevado através de degraus de baixa estatura,  como será

abordado  adiante;  sendo  diferente  das  arquibancadas,  que  possuíam  uma  elevação

considerável  entre degraus.  A figura  2,  retirada  do  dossiê  de  tombamento  do  Maracanã

angariado pelo SPHAN, apresenta essa diferença de visão entre os setores antes da elevação

da geral26, sendo o campo em direção à esquerda e os setores à direita. Na figura é possível,

portanto, ter uma dimensão da diferença da altitude dos setores em relação ao nível do campo

(linha traçada de maneira reta da esquerda para a direita).

26 Processo que será abordado de maneira mais aprofundada no subcapítulo 3.2.
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Figura 2 – Projeção do SPHAN sobre o campo de visão dos setores pré-reforma de 1983

Fonte: Serviço do Patrimônio Histórico e Artístico Nacional, 1981.

O  fato  da  geral  antes  das  reformas  se  situar  em  um nível  muito  abaixo  do  campo

dificultava bastante a visualização da partida, pois somente o torcedor presente no fundo da

geral ficava com a visão no mesmo nível do campo. Essa característica é visualizável na

figura 3, sendo a geral o primeiro setor que é rodeado por dois fossos (situando-se próxima do

segundo) e o nível do campo a linha reta da esquerda.

Figura 3 – Projeção do SPHAN sobre o campo de visão da geral pré-reforma de 1983

Fonte: Serviço do Patrimônio Histórico e Artístico Nacional, 1981.
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Portanto,  todo  torcedor  que  pretendesse  visualizar  a  ação  dentro  das  quatro  linhas

precisava, necessariamente, ficar em pé. Além desse fator, é perceptível através das imagens

disponíveis  em reportagens  e  pelos  relatos  dos  geraldinos  que  havia  uma  dificuldade  de

visualização do outro lado do campo em razão da visão do torcedor não ser  ampla, e sim

focalizada  por conta da altura da visão nivelada com o gramado.  Ou seja, não havia uma

altura suficiente para ampliar o campo de visão. A figura 4 apresenta essa perspectiva da geral

após as reformas de elevação. Assim, o fato de que os torcedores ficavam levemente abaixo

da altura do campo,  sobretudo antes da elevação da geral,  agravava a situação,  pois esse

ângulo tornava ainda mais difícil enxergar o outro lado do campo.

Figura 4 – Visão do gramado na geral junto às grades antes do fosso 

Fonte: Memória da arquibancada: histórias do Maracanã, 2019.

Além de tornar o campo de visão nivelado com o gramado e dificultar a visualização do

outro lado do campo, o fato de parte do setor ser plano e a elevação não se constituir como um

intervalo  de  altura  entre  degraus  considerável  também  fazia  com  que  muitos  torcedores

assistissem mais  a  cabeça de outras  pessoas na multidão do que a própria  partida em si,

principalmente em jogos com grande público. Aqueles que possuíam uma estatura mediana ou

baixa,  mesmo  adultos,  certamente  enfrentavam dificuldades  de  visualizar  a  peleja.  Já  as

crianças, só conseguiam assistir algo do campo nos braços de algum adulto ou  em pé  nas

grades de proteção,  algo que foi recorrente por bastante tempo na geral27.  De maneira ainda

mais grave, por conta das características físicas do setor, as pessoas que necessitavam de uso

de  cadeiras  de  rodas ou  similares  eram  excluídas  na  geral.  A figura  5 apresenta  essa

perspectiva do torcedor adulto que não está na primeira fileira do setor.

27 Conforme observado durante a análise documental realizada para a produção da monografia, é acentuada a
presença de crianças no setor mesmo com essas características. Entretanto, é proveitoso salientar que não foi
encontrado nenhum registro de crianças com movimentos limitados pela pouca idade, como bebês de colo.
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Figura 5 - Torcedores do Fluminense na geral do Maracanã com pouca visibilidade

Fonte: Geral, 2010.

Outra forma de tentar assistir ao jogo, essa adotada por parte dos torcedores adultos que

não se importavam de ficar um pouco mais distantes do campo, dos jogadores e do banco de

reservas (algo essencial para aqueles que gostavam de cobrar constantemente), era subir os

diminutos degraus presentes no terreno do setor, se elevando em direção ao final da geral

(sentido arquibancada). A figura 6 apresenta essa elevação.

Figura 6 – Degraus da geral

Fonte: Memória da arquibancada: histórias do Maracanã, 2019.

Entretanto, como é perceptível através da figura  6, a altura dos degraus não fazia tanta

diferença  para  os  torcedores,  sobretudo para  os  de  baixa  estatura ou crianças.  Para esses

grupos,  haveria  cabeças em seu campo de visão,  a  menos que o jogo fosse com público

pequeno, como na figura 6. Dessa forma, era comum que alguns torcedores se esticassem para

cima na ponta dos dedos dos pés ou virassem a cabeça para o lado em uma tentativa de

enxergar melhor o que ocorria na partida, desviando das cabeças que ofuscavam seu campo de
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visão. Isso levando em conta as características após a reforma de elevação da geral em 45 cm,

que ocorreu em 1983. Antes disso, a visualização da partida era ainda mais difícil no setor.

Outro elemento material importante que diferenciava esse setor, era o fato de que não

havia nenhuma cobertura, com esses torcedores enfrentando o conhecido sol quente do Rio de

Janeiro e,  por diversas ocasiões,  chuvas intensas.  Além de dificultar  a visão por conta da

própria chuva e pelos guarda-chuvas durante as precipitações (como demonstra a figura 7, que

apresenta um impetuoso temporal), o fato de não haver cobertura fazia com que, dependendo

do ângulo em que estava o geraldino no estádio, existisse a dificuldade de visualizar o jogo

por conta dos raios solares em direção aos olhos do torcedor nas partidas realizadas durante o

período de tempo diurno. Além disso, havia a possibilidade, por ser aberto e em uma altitude

abaixo das arquibancadas, de ser atingido indesejavelmente por sapatos, comidas e até mesmo

urina28 provinda da arquibancada. Vale salientar, entretanto, que também era possível ter o

desprazer de tornar-se um alvo nas próprias arquibancadas.

Figura 7 – Geraldinos na chuva

Fonte: Arquivo Nacional.

Apesar dessa experiência visual não tão rica para os defensores das arenas modernas, os

geraldinos experienciavam as partidas também através de outras formas que perpassavam a

mera visualização da prática do esporte nas quatro linhas. O geraldino, de fato, não ia apenas

para ver o jogo. Como havia variadas formas de frequentar a geral, vale a pena discorrer sobre

as  mais  recorrentes  para  compreender  melhor  como  os  torcedores  frequentavam  aquele

espaço.

28 Essa  possibilidade  era  elevada  nas  situações  em  que  o  Maracanã  apresentava  grandes  públicos,  pois,
segundo  relatos  de  frequentadores  daquela  época,  as  arquibancadas  ficavam  abarrotadas  nos  lugares
destinados à passagem dos torcedores. Dessa forma, ir ao banheiro não era fácil, muitas vezes impossível.
Inclusive, Luiz Simas, frequentador do Maracanã, relata em depoimento para um documentário sobre a sua
experiência ao ser atingido por uma sacola de urina em uma partida de grande público (MEMÓRIA, 2019).
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Um dos aspectos notórios do geraldino, mas que não era exclusividade do setor, era o

hábito de escutar o jogo no rádio de pilha portátil dentro do estádio, como demonstra a figura

8.  Costume  praticamente  extinto no futebol  carioca  atual,  essa  prática  permitia  que  os

torcedores entendessem o que acontecia no jogo, como para quem foi a falta, o cartão amarelo

ou vermelho29, quem foi expulso e etc. Durante o período de existência da geral, não existiam

smartphones conectados com a internet, então não era possível obter informações ao vivo e de

forma  rápida  do  que  estava  acontecendo  por  outros  meios30.  O  torcedor  que  perdeu  a

informação no placar do Maracanã – que não tinha o tamanho dos telões atuais – ou o boletim

do locutor, ficaria desinformado, a menos que algum outro torcedor lhe informasse. Isso era

potencializado pela geral, porque nesse espaço havia uma série de fatores que dificultavam a

visualização da partida pelos motivos  abordados anteriormente.  Dessa forma,  para muitos

geraldinos ouvir no rádio era uma maneira de entender melhor o que estava acontecendo em

campo. O que a visão não era capaz de suprir, o rádio complementava através da audição.

Figura 8 – Geraldino escutando o jogo no rádio durante a partida

Fonte: Geraldinos, 2015.

Ao contrário do quieto geraldino do rádio, um dos tipos mais clássicos de torcedor da

geral era aquele que gostava de se expressar o tempo todo. Jogadores, comissão técnica e

juízes, todos recebiam singelas, vigorosas e ásperas críticas dos geraldinos desde antes do

início do jogo. Seja para criticar a escalação do time, uma substituição, um erro individual de

algum jogador ou alguma decisão da arbitragem, esses torcedores fanáticos estavam sempre

ali gritando alto em direção ao campo. Essa característica era propiciada, em grande parte,

pelo espaço que se constituía a geral. Por se situar relativamente próxima do campo, muitas

vezes  os  jogadores  e  a  comissão  técnica,  especialmente  aqueles no  campo  de  reservas,

conseguiam escutar os xingamentos proferidos pelos torcedores da geral. Esse era um dos

29 É importante salientar que o sistema de cartão amarelo e vermelho só foi instaurado pela FIFA para a Copa
de 1970, antes disso as expulsões no futebol ocorriam sem as regras de cartões que são utilizadas hoje em
dia. Dessa forma, o torcedor poderia muito bem não visualizar se alguém foi expulso ou quem foi expulso.

30 Durante os últimos anos da geral, já começava a circular os primeiros telefones celulares, mas na época era
um item extremamente básico, caro e que muito provavelmente o frequentador médio da geral não possuía.
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incentivos para o geraldino reclamar na geral, afinal, nunca que o grito de insatisfação de um

único torcedor  da  arquibancada  seria  escutado  pelos  protagonistas  das  quatro  linhas.

Conforme depoimento de um geraldino sobre essa prática:

É uma forma de extravasar, o que você está achando do seu time e do adversário. Na
arquibancada você pode até exprimir  o que está sentindo, mas os jogadores  não
ouvem. Então, na geral é uma forma rápida e sincera do jogador ouvir o que você
está sentindo (GERALDINOS, 2015).

Dessa forma, esses geraldinos sempre buscavam um lugar nas grades de proteção, o local

mais próximo do campo, além de preferirem frequentar os arredores do banco de reservas.

Assim,  esses  torcedores  passavam  os  90  minutos  reclamando,  dando  sugestões  para  os

jogadores ou comissão técnica e, em alguns raros momentos, elogiando31. Como demonstra a

figura  9, a proximidade com o campo propiciava esses momentos intensos.  Nela é possível

visualizar  o  quão  próximo  ficava  o  banco  de  reservas  para  o  geraldino,  sendo visível  o

treinador (de camisa branca e calça preta) que recebe as palavras ásperas do torcedor da geral

(de camisa azul) durante o jogo.

Figura 9 – Geraldino gritando com o treinador 

Fonte: Geraldinos, 2015.

Esse torcedor, diferentemente do consumidor passivo que permeia as arquibancadas do

Maracanã  na  atualidade,  participava  ativamente  do  jogo  o  tempo  inteiro,  não  tratando  a

partida de futebol  como um simples  espetáculo.  Entretanto, a proximidade não é  o único

motivo da existência dessa prática naquele contexto, tendo em vista que no Novo Maracanã as

primeiras  fileiras  do  setor  oeste  e  leste  também  apresentam proximidade  com o  campo,

31 Importante salientar que não é o objetivo realizar um juízo moral sobre essa conduta e prática. Existe na
sociedade um debate interminável sobre a validade moral dessa prática tipicamente brasileira de proclamar
no estádio diversas palavras de ordem ou ofensas para os jogadores, comissão técnica e arbitragem. Mas o
objetivo proposto é estritamente compreender como uma parte crucial dos torcedores do setor, os agentes
históricos  da análise,  se comportavam, qual  era sua cultura e  porque faziam isso,  não tendo como fim
debater e julgar princípios sociais, culturais e/ou morais.
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mesmo que essa prática de constante xingamento não seja tão intensa quanto. A diferença,

entretanto,  reside  no  fato  de  que  majoritariamente  esse  indivíduo que  paga  o  valorado

ingresso para assistir à partida nesse setor não é esse tipo de torcedor fiel que coloca o seu

time  acima  de  seu  próprio  humor,  mas  sim  um consumidor  passivo.  Como  apresenta  o

pesquisador Mascarenhas em conjunto com Gaffney, a passividade do torcedor tem também

relação  direta  com  a  forma  disciplinatória  do  corpo  que  esse  novo  espaço  de  cadeiras

numeradas  impõe  aos  indivíduos,  que  agora  perde  essa  característica  de  coletividade,  de

multidão, e é individualizado e conformado a um congelamento corporal, gestual e vocal que

não permite formas expressivas de torcer. Sendo esse público passivo e mais ligado a uma

noção de consumidor, não vinculado de maneira intensa ao clube, chamado de post-spectator

(GAFFNEY; MASCARENHAS, 2006, pp. 6-10).

Além de extravasar seu descontentamento com berros em direção ao campo, o torcedor

desse setor tinha outra característica específica.  Como não havia cadeiras e os torcedores

ficavam em pé, a alegria do gol era sempre comemorada de forma muito mais fisicamente

intensa do que nos outros setores. Entre pulos, correria, movimentos com os braços, abraços, e

até mesmo o rolar no chão, a geral vibrava de forma completamente diferente nos momentos

mágicos do futebol. A gozação com o rival nos clássicos também era algo recorrente,  sendo

perceptível a gesticulação de uma série de gestos para tirar sarro com o rival que estava logo

ali  do  lado  em  clássicos.  Vale  salientar,  entretanto,  que essa  prática  de  comemorar

efusivamente não acontecia apenas nos jogos importantes, aliás, toda essa performance no

setor  era  ainda  potencializada  nos  jogos em que o local  não  apresentava  grande público,

havendo mais espaço para essas expressões corporais intensas. Dessa forma, ao contrário da

conformação de cadeiras numeradas, esse espaço da geral propiciava uma coletividade e uma

liberdade gestual enorme para os frequentadores. Algo que só era  impossibilitado naqueles

jogos nos quais o estádio apresentava recordes de público ou uma superlotação acentuada,

pois  nesses  casos  eram  tantas  pessoas  por  metro  quadrado que  a  liberdade  gestual  era

cerceada. A sequência de fotografias apresentada na figura 10, demonstra essa pluralidade de

formas  de  comemoração  possibilitadas  pela  liberdade  gestual  em  dias  normais,  sem  a

extrapolação da capacidade real do setor. Sendo visível os abraços entre torcedores, o rolar no

chão, a correria e os pulos de alegria. Tudo isso não é possibilitado pela arena com cadeiras

numeradas,  havendo  uma  clara  disciplinarização  do  corpo  para  uma  conformidade  e

passividade, apresentando uma menor coletividade nessa nova forma arquitetônica.
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Figura 10 – Sequência de fotografias de geraldinos em um momento de gol 

Fonte: Geraldinos, 2015.

Essa  característica  física  desse  espaço  também  possibilitava  as  mais  variadas

performances artísticas.  Desde torcedor fazendo embaixadinhas com qualquer que fosse o

objeto até os dançarinos. Quando a bola do campo caía na geral em dias de jogo sem muito

apelo, não era incomum ver um curto bate-bola entre torcedores, que acabava apenas com a

intervenção dos seguranças. 

Como é perceptível, muitas vezes o jogo em si ficava em segundo plano, com a interação

social no setor assumindo um protagonismo momentâneo ou permanente. A prática de torcer,

seja de que modo, era o essencial para muitos. O que importava era estar ali, apoiando o seu

time e participando dessa grande festa coletiva do futebol. Um exemplo não tão sociável, mas

da mesma forma performático, é o dos torcedores que simplesmente não assistiam ao jogo e

apoiavam  de  forma  religiosa  ou  mística  o  seu  time.  Alguns  ficavam  sentados  no  canto

rezando, outros fechavam os olhos, e tinha até aqueles que se viravam em lances importantes.

Mas o caso mais conhecido é o de um geraldino do Botafogo, que por misticismo rodeava a

geral sem olhar para o campo,  prática replicada pela famosa geraldina flamenguista Zica e

tantos outros (GERALDINOS, 2015). 

Por  sinal,  a  prática  religiosa  no  estádio  em  um  país  historicamente  religioso  era,

consequentemente,  algo  recorrente  em todas  as  torcidas.  A exemplo  do  famoso vascaíno

Caíque, que sempre usava um cartaz de papelão com alguma mensagem de fé amarrado em

seu pescoço como um colar,  enquanto segurava uma santa  com uma mão e com a outra

gesticulava repetidamente com um galho de arruda o sinal da cruz cristã. Mas não apenas do

cristianismo vivia  a  geral,  sendo  uma  mistura  de  uma  série  de  religiosidades  e

espiritualidades, como a umbanda e o candomblé, também presentes. Um local plural.
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Ademais, entre os aspectos culturais mais notórios da geral, e que hoje está em quase

extinção com alguns poucos exemplos pontuais, é o torcedor fantasiado. Sua fantasia podia

ser de pequenas partes do vestuário, como chapéus, óculos ou etc., ou ser completa com uso

de  vestimenta  de  todo  corpo  e  maquiagem.  Algumas  fantasias  eram  inspiradas  em

personagens  que  faziam sucesso  naquele  momento,  como  o  caso  do  Mister  M Vascaíno

apresentado na figura 11, no qual se baseava no famoso mágico da década de 1990. Já outras

caracterizações, eram idealizadas pelos geraldinos através de traços diversos, como o cabelo

de  forma diferente  e  extravagante,  chapéus diferenciados e  entre  outros.  Independente  da

inspiração, esses adereços eram feitos de maneira simples, com uso de produtos do dia a dia e

de maneira artesanal, uma forma de expressão popular que pode ser considerada como cultura

imaterial.

Figura 11 – Mister M Vascaíno na geral

Fonte: Geraldinos, 2015.

Embora ainda existam alguns poucos torcedores caracterizados no atual Maracanã, é um

ínfimo  número  se  comparado  ao  período  anterior  às reformas.  Além  do  alto  custo  dos

ingressos que inviabiliza a presença constante, o fator cadeira numerada,  no qual obriga o

torcedor a sentar e impossibilita movimentos e gestos, acaba esvaziando todo o sentido da

fantasia. O fantasiado será visto apenas por aquele que está do seu lado, não há como circular

e apresentar sua performance para a torcida. Um dos exemplos que demonstra isso, é o fato de

que em São Januário,  estádio no qual até o momento presente possui um setor popular de

arquibancada sem cadeiras onde as pessoas vibram em pé, o Mister M Vascaíno e o Caíque

ainda são presenças carimbadas e muito prestigiadas32. Já nas outras torcidas,  cujo time não

frequenta estádios com essa característica física, a grande maioria dos torcedores fantasiados

desapareceram, sobretudo os antigos de origem popular, classe social que se constitui como a

procedência  da  grande  maioria  dos  antigos  geraldinos.  A  expressão  mais  próxima  na

atualidade  são  os  sósias  dos  jogadores,  que  recorrentemente  aparecem  nos  closes das

32 Além da velha geração, há também alguns novos torcedores fantasiados que encantam São Januário, como o
Itachi vascaíno.
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transmissões da TV, não havendo uma performática como a dos antigos geraldinos; para esses

sósias, apenas seu rosto e cabelo importam.

Por  fim,  é  imprescindível  salientar  que  esse  espaço,  além  de  propiciar  todas  as

multiplicidades culturais apresentadas até aqui, ainda possuía uma característica bem peculiar:

a  divisão  entre  as  torcidas  rivais  não  era  a  que  hoje  é  convencional,  com a presença  de

policiais, barreiras físicas delimitadas e etc. Na geral, como apresenta a figura 12, apenas uma

corda separava os geraldinos de torcidas rivais. Ocorrendo, em muitos casos, que as torcidas

rivais ficassem muito próximas uma da outra, havendo praticamente nenhuma separação além

da corda,  na qual era fácil  de ultrapassar; conforme observado em imagens do período, a

prática de burlar essa fronteira era algo comum33. Vale salientar que em várias ocasiões nem

essa separação existia, com os torcedores de ambos os clubes juntos no mesmo setor, sem

qualquer divisão. 

Figura 12 – Corda que separava as torcidas na geral

Fonte: Globo Esporte, 2015.

Esse elemento propiciou uma sociabilidade diferente das arquibancadas. Não havia ali

uma clara separação entre os torcedores, e existia, até certo ponto34, uma convivência pacífica

entre rivais, mesmo com o fato de que em imagens do período é possível visualizar que em

momentos  de  gol  e  vitória  a  gozação  com  a  torcida  rival  era  algo  recorrente.  Essa

33 Outra prática comum no setor, era daqueles torcedores que subiam da geral para as cadeiras azuis (comuns)
com  ajuda  de  alguém,  sem  pagar  o  ingresso.  Uma  contravenção  comum  e  presente  nos  relatos  dos
frequentadores (MEMÓRIA, 2019).

34 É importante salientar que ocorreram, sim, brigas no setor da geral. Com alguns geraldinos participando dos
conflitos gerais, como a briga generalizada entre torcedores do Flamengo e Corinthians contra Palmeiras e
Vasco em 1987, quando geraldinos jogaram pedras e madeira nas arquibancadas (LISBOA; WILKSON,
2022).
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característica do futebol carioca, propiciou uma forma diferenciada de torcer. E é evidente que

essa convivência entre torcidas é um fator preponderante para a existência dos setores mistos

no Novo Maracanã, mesmo durante o período histórico em que em alguns lugares se discute

ou  já  foi  proibida  a  presença  da  torcida  rival  em clássicos,  como ocorre  em São  Paulo

(TORCIDA, 2020). O fato de o túnel de saída ser utilizado pela mesma torcida em clássicos,

da mesma forma, apresenta essa conexão entre rivais; na época, mesmo com separação de

setores,  a  entrada  e  saída  era  pela  mesma  rampa.  Embora  ocorressem  animosidades  em

determinadas  situações,  o  espaço  servia  como  uma  experiência  civilizatória,  pois  os

torcedores tinham contato direto com o grupo rival (MEMÓRIA, 2019).

É observável também a ausência dos pelotões de torcidas organizadas no setor extinto,

assim como no setor misto do Novo Maracanã. As novas torcidas organizadas, que adquiriram

forma hierárquica e organizacional militar entre os anos 1980 e 1990 com o surgimento de

uma retórica e  cultura  violenta  por  parte  de alguns de seus  integrantes,  não costumavam

frequentar em peso a geral. O motivo não é muito claro, havendo várias possibilidades. Uma

delas é  a falta de predileção por parte dos torcedores organizados em assistir as partidas no

setor,  muito por  conta  da  visibilidade  limitada.  Sendo mais  lógico  que  ocupassem  as

arquibancadas, até pelo fato de que havia acordos entre os clubes e essas organizadas para a

concessão  de  ingressos  das  arquibancadas  (EURICO,  2002),  facilitando a  entrada  desses

torcedores35.  Outro ponto a ser salientado, é que essas novas T.O.,  na grande maioria dos

casos,  prezam  desde  o  início  pela  homogeneidade  visual  dos  integrantes,  com  roupas,

bandeiras e etc.; uma lógica claramente derivada dessa inspiração em tropas militares. A geral,

nesse sentido, é um dificultador para a homogeneização  visual. Não só pelo fato de que as

torcidas rivais ficavam extremamente próximas uma da outra ou pela adesão de um grande

número  de  torcedores  comuns,  mas  também porque  o  espaço  dificultava a  presença  dos

bandeirões  (bandeiras  que  cobrem toda  a  arquibancada)  e  outras  manifestações  artísticas.

Expressões nas quais eram possíveis apenas nas arquibancadas ou não apresentavam resultado

satisfatório na geral por conta de características físicas do setor.

Havendo, portanto, uma diferença cultural entre os espaços, com as torcidas organizadas

preenchendo  as  arquibancadas  com bandeiras,  bandeirões  e  outros  elementos  que  não  se

35 A presença das T.O. era, de fato, muito concentrada nas arquibancadas. Essa divisão tradicional é visível, por
exemplo, quando ocorreu a elevação do preço somente desses setores das arquibancadas nos anos 1980,
irrompendo  uma  movimentação  de  greve  dos  torcedores  de  torcidas  organizadas  do  Flamengo  e  do
Fluminense. Além de realizar piquete na bilheteria para impedir a compra de ingressos, havia também uma
mobilização para que essas organizadas frequentassem apenas a geral, que manteve o preço, com o intuito de
afetar os lucros dos jogos, tendo em vista que o preço do setor era bem menor do que o praticado nas
arquibancadas e o lucro por pessoa também (HOLLANDA, 2008, pp. 327-333).
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encontrava na geral ou apresentava-se apenas em pequeno número. Assim, havia mais uma

característica própria da geral que a  diferenciava dos outros setores.  E esse vácuo dessas

novas  organizadas  de  caráter  quase paramilitar,  com parte  dos  integrantes  incentivando e

praticando atos violentos, acabou tornando a geral um local moderadamente mais pacífico. 

Após análise, é possível afirmar que a geral era, portanto, um espaço de possibilidades,

onde as pessoas agiam da maneira que consideravam melhor. Não havia um padrão específico

hegemônico para todo geraldino,  coexistindo múltiplas expressões. A fala do historiador e

frequentador da geral Luiz Antônio Simas, resume essa multiplicidade de expressões na geral:

Como é que se define um geraldino? Não se define! E o mistério da geral era esse.
Porque na geral você podia ficar lá calado, ouvindo e intuindo o jogo. Na geral você
podia ficar parado atrás do gol pra ver o que ia acontecer. Na geral você podia ficar
na muvuca de campo para tentar enxergar alguma coisa melhor. Na geral você podia
ir  com a  sua  bermuda  e  o  seu  tênis  tranquilo,  mas,  ao  mesmo tempo,  se  você
quisesse ir vestido de cacique de tchucarramãe você ia. Ao mesmo tempo, se você
não quisesse ver o jogo, você não precisava ver o jogo e ninguém iria estranhar isso.
Então, o comportamento do geraldino, ele se define exatamente pelo que ele tem de
indefinível. A geral era uma possibilidade. Eu quero ‘tar’ ‘num’ estádio. Se eu vou
ver o jogo ou não, dane-se (GERALDINOS, 2015).

Essas  possibilidades,  entretanto,  foram perdidas  com o  fim da  geral.  Não é  possível

expressá-las ou há perca de sentido dessas expressões no estádio após as reformas para o Pan-

Americano de 2007 e no Novo  Maracanã36. Então, essa cultura imaterial do geraldino, que

apresenta  saberes,  expressões,  formas  de  celebrar  e  a  própria  festa,  se  perdeu  com  as

reformas. Portanto, além da perda do patrimônio material que representava aquela edificação

tombada pelo Iphan,  a  ressignificação do espaço com as  reformas  também ceifou o bem

imaterial37 desenvolvido e praticado através das expressões da cultura popular dos geraldinos,

que perderam o lugar onde as suas práticas eram realizadas. O antigo geraldino, se não foi

relegado a assistir  as partidas na televisão ou nos bares por conta da alta dos preços dos

ingressos,  algo  que  será  abordado  de  maneira  mais  detalhada  no  capítulo  4,  perdeu  a

possibilidade  de  praticar  esse  elemento  cultural  próprio  de  sua  tradição  por  conta  das

características do espaço no Novo Maracanã. 

36 No Novo Maracanã, todos os locais destinados ao público possuem cadeiras numeradas, sendo obrigatório
que os torcedores assistam ao jogo sentados; nos setores sul e norte (independentemente de ser inferior ou
superior), há relatos de que o uso das numerações é algo banalizado. O único local que é permitida a prática
de torcer em pé (embora as cadeiras atrapalhem isso), são os setores norte e sul superiores, onde costumam
frequentar as organizadas. Em outros locais, a prática é advertida pelos  stewards (seguranças contratados
para a orientação e segurança do público) de forma veemente (RIOS, 2018, pp. 142-145).

37 Importante salientar que esse bem imaterial não foi registrado para salvaguarda, portanto, não podendo ser
considerado como um patrimônio imaterial.
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Com cadeiras numeradas, torcedores sentados e passivos, o Rio de Janeiro perdeu uma de

suas mais importantes expressões populares. A cultura popular foi, portanto, sacrificada em

nome da mercantilização do futebol, que chegou no seu ápice a partir dos anos 2000 com a

FIFA e outras entidades colocando em prática esse modelo de arena multiuso.  Dessa forma,

tirando o esporte do povo como prática cultural e transformando-o, definitivamente, em uma

indústria cultural mercantilizada. Assim, o pobre, nesse caso o geraldino que só conseguiria

frequentar por motivos financeiros aquele setor, não interessa e não está nos planos daqueles

que  comandam  esse  projeto  de  mercantilização  do  futebol.  Como  a  lógica  do  consumo

neoliberal é o que manda nesse novo padrão de gestão, políticas e ações que envolvem o

mundo do futebol, aqueles nos quais não possuem significativo valor monetário para gastar,

seja com bebidas, comidas38, roupas e com o próprio ingresso de valor alto, não interessam

mais.  Se  forma  um  modo  de torcer  mais  similar  à  ópera,  com espectadores  da  elite  ou

próximos  dela,  notavelmente passivos,  não  criativos  e  menos  passionais.  De  fato,

consumidores,  e  não  torcedores.  Sobre  essa  exclusão  do  torcedor  pobre  dos  estádios,

estudiosos apontam que essa arenização dos estádios é uma negação do direito à cidade para

essas  pessoas.  Se  inserindo  em  um  macro-contexto  de  elitização  e  exclusão  das  classes

populares dos espaços urbanos (SANTOS; HELA, 2016).

Após abordar o espaço físico que se constituía o setor da geral e a sua influência nos mais

diversos modos de torcer, além das diferentes faces do que era ser geraldino e como isso se

expressava, é importante frisar algumas ponderações sobre a abordagem a respeito do setor,

sua existência e do geraldino. 

Primeiramente,  faz-se  necessário  pontuar  que  é  problemática  a  memória  romantizada

sobre a geral de alguns veículos da mídia especializada em esporte e até mesmo de torcedores

do período. Como apontado durante o capítulo,  há uma série de problemas envolvendo o

setor, especialmente sobre a visibilidade e questões relacionadas com o conforto. A geral, sem

sombra  de dúvida,  era  um espaço com problemas  inerentes  à  sua natureza.  Entretanto,  é

imprescindível  compreender  a importância  da cultura imaterial  que constituía  a expressão

cultural popular praticada no setor, além da memória social que envolvia a geral. Mesmo com

todos os problemas inerentes ao espaço, que não eram poucos, o setor era parte integrante da

cultura carioca e era uma forma de inclusão, ainda que de maneira não muito confortável, dos

pobres ao estádio de futebol. Melhorias seriam bem-vindas, mas o desaparecimento da geral

não só destruiu as práticas culturais próprias do setor, e dessa forma esse bem imaterial da

38 Vale  salientar  que  há,  na  atualidade,  uma série  de  reclamações  de  torcedores  quanto ao preço  absurdo
praticado nos itens alimentícios vendidos nos estádios e, principalmente, nas novas arenas. 
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sociedade carioca, mas também significou mais um passo para a exclusão definitiva dessa

camada da população do acesso à cultura.

Outro  ponto  a  ser  salientado,  é  que  não  se  pode  naturalizar  essa  concepção

paulatinamente construída e replicada nas grandes mídias, na qual coloca as características de

uma arena, com cadeiras e torcedores necessariamente sentados, como um fim absoluto e

natural a ser alcançado. Embora as cadeiras sejam, sim, algo importante para estádios, pela

inclusão  de  PcD  (pessoa  com  deficiência),  idosos  e  crianças,  isso  não  quer  dizer  que  é

necessário  destruir  toda  possibilidade  da  prática  cultural  quase  centenária  do  torcedor

brasileiro, que ocorre quando é colocado esse equipamento em todo o estádio. Há exemplos

de casos em que os projetos arquitetônicos contemplaram ambos os modos de torcer, como a

Neo Química Arena, que possui um setor dedicado às T.O. sem cadeiras, possibilitando essa

prática cultural. No próprio Rio de Janeiro, recorte espacial adotado, o projeto elaborado pela

WTorre de reforma do quase centenário estádio São Januário, do Vasco da Gama, apresenta a

proposta de dois setores dedicados às T.O. e demais torcedores que são adeptos à prática

cultural do torcer em pé39 (WTORRE, 2020). 

Há uma série de elementos culturais que são impossibilitados com a adoção das cadeiras

em todo os setores, sendo perdidas as práticas cultivadas por décadas entre as torcidas dos

times. Além disso, é impossível ignorar o fato de uma grande parcela dos torcedores de T.O.

ou comuns que são fanáticos pelo clube do coração, conforme aponta a pesquisa do sociólogo

Fabio Rios,  preferem a experiência de estádio ligada ao torcer em pé,  de forma vibrante,

participativa e intensa; até por esse motivo, a presença desses torcedores nos setores Norte e

Sul superiores,  os únicos onde ainda é permitido ficar em pé no Novo Maracanã,  é mais

hegemônica e é um elemento de atração ou repulsão de outros torcedores (RIOS, 2018, pp.

217-218).  Em meio  a  esse embate  entre  formas  de  torcer,  propiciada  pelas  reformas  que

criaram o  Novo  Maracanã,  o  sociólogo  ainda  apresenta  um depoimento  de  um torcedor

fanático, chamado de Leandro, que expõe sua opinião a respeito dessa nova forma de torcer:

[..]  o  sujeito  que  vai  ao  estádio  preocupado em assistir  ao  jogo  sentado  e  com
conforto, e fica o tempo todo “mexendo no celular” e tirando fotos não deve ser
considerado torcedor, pois sua obrigação seria ignorar ou superar qualquer tipo de
adversidade para apoiar o time durante toda a partida (RIOS, 2018, p. 244).

39 O projeto foi inicialmente apresentado pela gestão de Alexandre Campello em 2019, não sendo levado à
frente. Entretanto, em 2022 na gestão de Jorge Salgado como presidente do clube e no alvorecer da parceria
com a empresa norte-americana 777 Partners para a criação de uma Sociedade Anônima de Futebol (SAF)
do Vasco da Gama, que passou a controlar o futebol do clube desde então, o clube associativo encaminhou
acordos econômicos com a prefeitura para realizar, por conta própria, a reforma de São Januário utilizando o
projeto da WTorre. A expectativa é de que as reformas tenham início nos anos subsequentes.
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O  depoimento  evidencia um  claro  embate  entre  essas  formas  de  torcer,  com  esse

indivíduo arenizado sendo, por escolha própria, aquele que não frequenta/acompanha os jogos

do clube, além de demonstrar sinais claros de passividade quanto à dinâmica do jogo que é

propiciada pela disciplinarização de seu corpo nesse espaço arenizado, como discutido adiante

na monografia. Havendo, como a fala de Leandro apresenta, até uma disputa em torno de

chamar esse indivíduo, que não é muito ligado ao clube, de torcedor ou não. Os grupos que

defendem essa cultura do futebol mais ligada ao antigo Maracanã e ao futebol como prática

cultural  intensa  e  ativa,  imputam ao grupo contrário  a  alcunha de  turistas,  pela  presença

escassa ou desconhecimento sobre o clube, ou de nutellas40 (RIOS, 2018). É possível perceber

também  que  é  usada  de  forma  recorrente  a  alcunha  de  modinhas.  Todos  os  termos  são

utilizados como contraposição a esse torcedor que se afirma através do termo raiz.

Mas o que mais fica evidente nessa disputa, é que o projeto de estádio do Novo Maracanã

não contempla os anseios dos aficionados, torcedores nos quais realmente levam seu clube a

sério e o colocam como algo central em sua vida, e sim as vontades do consumidor disposto a

pagar  caro  pelo  ingresso  e  serviços,  além  de  se  comportar  conforme  esses  líderes  da

mercantilização acreditam que deva ser o espetáculo.

Conforme aponta  o geógrafo  Mascarenhas,  especializado em esportes  e  referência  na

produção acadêmica sobre o tema, nos últimos anos têm surgido cada vez mais uma noção de

marketing de cidade que busca, a todo custo, esconder os problemas e contradições de uma

cidade e demonstrá-la como ordenada e pacífica.  Movimento  no qual intelectuais rotulam

como a criação de uma cidade-cenário, pela sua falsidade fabricada. Da mesma forma, o autor

aponta  que  a  arenização  no  futebol  está  ligada  a  uma  espécie  de  estádio-cenário, pois,

segundo Mascarenhas, na organização dos eventos esportivos  do tempo presente “se presta

muito mais a encenações comportadas e adequadas à transmissão televisiva,  do que a um

espaço de livre manifestação coletiva” (MASCARENHAS, 2013, pp. 158-159).

Nessa  lógica,  a  prática  de  torcer  em pé,  de  forma  vibrante,  ativa  e  espontânea,  não

compõe os elementos que os organizadores buscam representar. Mascarenhas  demonstra, de

forma sucinta, o que os donos do capital e organizadores de eventos buscam apresentar em

suas transmissões televisivas:

40 O termo é utilizado por alguns grupos sociais no Brasil  do século XXI,  em determinadas regiões,  para
referir-se às novas gerações e alguns de seus comportamentos. Desde ao uso excessivo de tecnologia até
aqueles ligados a uma suposta maneira frágil de enfrentar a vida. O termo envolve um conflito geracional na
atualidade, sendo algo bem complexo e que perpassa questões ligadas ao torcer e ao futebol.
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A aclamada  modernização  dos  estádios  de  futebol  insere-se  precisamente  nesse
processo, posto que ela visa remover de seus recintos todos aqueles comportamentos
considerados  inadequados  à  nova  ordem  de  consumo  passivo  do  espetáculo
futebolístico. O atual “modelo FIFA” concebe o moderno estádio como equipamento
destinado a um público específico, “figurante”,  seleto,  solvável, disposto a pagar
caro por tecnologia, conforto e segurança. Um público “familiar” e “ordeiro”, que
vai  ao  estádio  consumir  o  espetáculo  e  não  buscar  tradicionais  formas  de
protagonismo que não interessam ao novo modelo hegemônico. Ainda no plano da
retórica modernizadora, pretende-se um estádio “civilizado”, em contraposição ao
caos  e  à  “barbárie”  supostamente  reinantes  no  modelo  anterior,  considerado
vulnerável  a  movimentos  de  massa incontroláveis  e  sujeito  à  atuação  de  grupos
sociais “perigosos” (MASCARENHAS, 2013, p. 159).

O geógrafo ainda salienta o vínculo dessa lógica de arenização com o neoliberalismo, que

é historicamente um grande combatente das expressões coletivas e até mesmo da coletividade,

principalmente no futebol:

É  notável  como  esse  discurso  sobre  os  estádios  reproduz  fielmente  o  que  o
pensamento  neoliberal  já  vinha  formulando  sobre  as  cidades,  propondo  a
requalificação  dos  espaços  urbanos  para  eliminar  a  “desordem”  e  oferecendo  a
“cenografia contra o caos” (MASCARENHAS, 2013, pp. 159-160).

Vale salientar que Margareth Thatcher, a maior representante do neoliberalismo no século

XX,  constantemente  combatia  na  Inglaterra  a  prática  social  e  cultural  do  torcer.  Sendo

opositora de forma veemente dessa ação coletiva e criticando constantemente os torcedores

ingleses, imputando a eles uma imagem de bagunceiros, arruaceiros e hooligans. Seu governo

foi  marcado  por  uma  série  de  medidas  que  mudaram  o  futebol  britânico  para  sempre,

inaugurando a arenização dos  estádios.  É importante  pontuar  que a  própria  ação coletiva

representada pelas organizadas e mesmo a junção dos torcedores nos quais não atuam em uma

T.O., é algo passível de repressão para essa lógica neoliberal, tendo em vista que esse espaço

de sociabilidade,  na grande maioria  das  vezes  constituído  pela  classe  trabalhadora,  é  um

perigo  iminente  de  comunicação  e  mobilização  contra  os  danos  sociais  e  econômicos

causados pelo neoliberalismo à classe trabalhadora.

Dessa forma, conclui-se que é problemático normalizar esse projeto de mercantilização e

arenização, que está diretamente ligado ao objetivo final do neoliberalismo de transformar o

esporte em uma indústria cultural lucrativa, passiva e meramente cenográfica, além de conter

a  organização  da  classe  trabalhadora.  Tornando-se  um  produto,  e  não  uma  expressão

propriamente popular. Um projeto que simplesmente ignora os aspectos da cultura popular

que estão, no Brasil, envoltos no futebol.
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3 OS PROCESSOS DE REFORMA, PRIVATIZAÇÃO E O NOVO MARACANÃ

3.1 Maracanã pré-1999, privatização e reforma para o Mundial de Clubes de 2000

Após décadas sendo palco de inúmeras partidas memoráveis, o Maracanã sofreu a sua

primeira grande alteração estrutural em 2000. Entretanto, antes de adentrar nessa reforma, é

necessário analisar o estado do estádio antes das obras, as mudanças durante esse tempo e a

primeira tentativa de privatização, que ocorreu em meados de 1996.

O Maracanã passou por pequenas reformas nos seus primeiros 50 anos de vida. Além da

adesão de um novo placar eletrônico em 1979 (anteriormente era manual), é possível citar a

mais drástica entre elas: a já referida elevação da geral em 1983, que subiu o piso do setor em

45 centímetros, e a ampliação das rampas de acesso às arquibancadas. Um processo demorado

e lento, que por muitos momentos pareceu impossível de sair do papel.

O  estádio  se  encontrava  em  um  estado  de  conservação  péssimo  àquela  altura,  com

constantes reclamações da mídia e de pessoas que frequentavam o Maracanã. O  Jornal do

Brasil, por exemplo, apresenta em 1983 uma matéria com o título de Maracanã, um templo

em ruínas.  Na  reportagem,  o  jornal  faz  um apanhado  completo  de  ponderações  sobre  o

deplorável estado da edificação naquele momento. Entre os pontos importantes, é possível

perceber problemas em relação tanto ao conforto, estética, segurança e estrutura do estádio

(MARACANÃ É, 1983, p. 21). 

Primeiramente, o jornal aponta a “infiltração na marquise, que provoca inúmeras goteiras

em dias de chuva, e as frequentes inundações nos túneis que ligam o campo aos vestiários

[...]” (MARACANÃ É, 1983, p. 21). Algo que não somente tem implicações de conforto para

os torcedores e jogadores, mas também o risco estrutural de problemas relacionados com essa

infiltração, com o jornal dando ênfase que esse foi um dos “[…] problemas que preocupam o

Departamento de Engenharia da Suderj.” (MARACANÃ É, 1983, p. 21). Entretanto, o que

mais preocupava a autarquia eram as vigas de sustentação da rampa de acesso ao estádio, com

o  JB  pontuando  que  algumas  delas  “se  apresentam  descascadas  e  com  alguns  rebocos

ameaçando cair sobre os torcedores” (MARACANÃ É, 1983, p. 21). 

Além de questões envolvendo o risco de desabamento da edificação, é possível visualizar

reclamações  quanto  ao  não  funcionamento  de  equipamentos  elétricos,  como os  refletores

responsáveis  pela  iluminação do campo em jogos noturnos.  Com o jornal  apontando que

existiam 12 subestações de energia no estádio e apenas uma devidamente reformada, e ainda

afirmando  que as  outras  encontravam-se  “inundadas,  com  fios  desencapados  e  cabos
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estragados” (MARACANÃ  É,  1983,  p.  21).  Além da parte  elétrica,  o  gramado,  uma das

principais  partes  de  um  estádio  de  futebol,  apresentava  uma  situação  deplorável.  Em

entrevista para a matéria citada, o engenheiro Hélcio Leal explicou que o gramado do estádio

já estava há mais de uma década sem passar por reformas, contando com muitos buracos e

outros  problemas relacionados à  drenagem de água (MARACANÃ  É,  1983,  p.  21).  Esse

aspecto deplorável é perceptível também em uma reportagem da  Globo de 1983, na qual,

além  de  filmar  os  problemas  estruturais  já  citados,  são  apresentados  os  problemas  e  as

tentativas de improviso quanto ao estado péssimo do gramado, cheio de lama e que  ainda

contava com o entupimento do sistema de drenagem41 (ESPECIAL, 2013).  As pichações,

lixos espalhados, banheiros sujos e vandalizados (inclusive com torneiras roubadas), também

são citados pela matéria do JB (MARACANÃ É, 1983, p. 21).

O principal motivo da existência de todos esses problemas no estádio, era justamente a

falta  de  dinheiro  do  órgão  competente  para  a  realização  das  manutenções, reformas  e

restaurações  necessárias.  Com a  Suderj  alegando  que  o  dinheiro  arrecadado  pela  própria

autarquia era, em grande parte, repassado para o Tesouro do Estado do Rio de Janeiro, o que

inviabilizava ações mais concretas pela falta de recursos. Algo agravado pela diferença entre o

dinheiro enviado para o Tesouro do Estado e o montante devolvido pelo governo para cobrir o

orçamento  anual,  conforme  sustenta  Robson  Gracie,  que  era  superintendente  da  Suderj

naquele  momento.  O  governo do  Rio, por  outro  lado,  apresentava  uma posição  clara  de

priorização  de  outras  questões  públicas  em  detrimento  do  investimento  nas  reformas

estruturais  no  estádio,  destinando  essa  verba  para  outros  problemas42.  Assim,  a  solução

encontrada foi leiloar a instalação de propagandas no estádio para a iniciativa privada, de

modo a arrecadar esse custeio e realizar as reformas (MARACANÃ É, 1983, p. 21). 

A matéria do JB de 1983 apresentando todos os problemas do Maracanã foi tão forte que,

de  maneira  estranhamente  coincidente,  foi  seguida  da  exoneração  do  superintendente  da

Suderj Robson Gracie, e dos diretores dos Departamentos de Engenharia, Helcio Leal Binda,

Contábil e Financeiro, Armando Bellani, e de Administração, Selmo Emerim, um dia depois

de sua publicação. O  secretário de Esportes Jorge Roberto Silveira e o governador Leonel

Brizola, entretanto, negaram o envolvimento da matéria com as mudanças. Argumentando que

41 Em  1985,  dois  anos  depois,  também  há  reportagens  que  demonstram  os  problemas  do  gramado  e  a
infestação de lagartas, que alimentavam-se do gramado (ESPECIAL, 2013).

42 Importante salientar que o estado do Rio de Janeiro passa por uma série de graves problemas sociais há
décadas. No contexto abordado, os anos 1980, o país enfrentava uma grande crise econômica, agravando a
situação.  Realmente  havia  problemas  mais  urgentes,  nos  quais  essas  verbas  poderiam  ser  destinadas.
Entretanto, vale notar que o estado é conhecido no século XX e XXI por uma série de grandes esquemas de
corrupção.
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essas  ações  já  estavam  combinadas  entre  a  coalizão  do  PTB  com  o  PDT (GOVERNO

GARANTE, 1983, p. 22). 

Com o andamento da captação de recursos da iniciativa privada, apresentaram-se novos

problemas. Conforme salienta matérias do JB em 1983 (GOVERNO GARANTE, 1983, p. 22)

e 1984 (LIMPEZA, 1984,  p.  19),  o saturado calendário dos clubes de futebol  do Rio de

Janeiro em conjunto com alguns jogos da Seleção acabava atrapalhando a implementação das

reformas, que exigiam um breve período com as portas fechadas. Na reportagem de 1984, por

exemplo, o JB apresenta o pedido do recém-assumido superintendente da Suderj, Alexander

Macedo, de paralisação dos jogos para a reforma, apresentando seu argumento de que: 

[…] o Maracanã necessita, no mínimo, três meses de paralisação. Ele, inclusive, vai
propor  à  Federação  de  Futebol  do  Rio  de  Janeiro  o  adiamento  do  Campeonato
Estadual deste ano para setembro, a fim de realizar as obras do gramado e iniciar a
reforma geral do estádio (LIMPEZA, 1984, p. 19).

A solução  apresentada  para  a  realização  de  outros  jogos,  que  não  faziam parte  do

Campeonato Carioca e não eram passíveis de adiamento, foi a utilização de São Januário  e

Caio Martins pelos clubes que não possuíam estádio de maior capacidade (LIMPEZA, 1984,

p. 19). Embora isso seja quase impensável na atualidade,  sobretudo o uso de São Januário

pelo Flamengo, esses acordos ocorreram com frequência no século XX (SÃO JANUÁRIO,

2017). Entretanto, vale salientar que a utilização desses estádios também era problemática.

Substancialmente pelo fato de que, naquela época, o único clube dos grandes do estado com

um estádio de proporção próxima da demanda de sua torcida era o Vasco da Gama, com São

Januário  que comportava cerca de 40 mil pessoas. O Botafogo, por outro lado, utilizava o

enxuto  Caio  Martins,  com  capacidade  ínfima  se  comparada  com  o  atual  Estádio  Nilton

Santos43. Além da queda na renda em jogos de grande apelo por conta da menor capacidade

desses estádios, o que provavelmente desagradava as diretorias, também ocorriam conflitos

políticos entre os clubes e problemas entre torcidas que dificultam essas decisões.

Embora com empecilhos relacionados ao orçamento e ao cronograma, o Maracanã passou

por reformas em 1985. A obra contou com a elevação da geral em 45 cm, modernização e

recuperação dos banheiros do setor e a ampliação da rampa do Bellini, que dava acesso às

arquibancadas (MARACANÃ REABRE, 1985, p. 23). 

É importante salientar que o projeto de elevação da geral foi primeiramente noticiado

pelo JB como um aumento de 60 cm (PUBLICIDADE, 1984, p. 21), depois como 50 cm de

43 Laranjeiras e Gávea praticamente não entravam na conta, tendo em vista que já eram estádios considerados
minúsculos à época.
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maneira  enfática (MARACANÃ TERÁ, 1984, p.  26) ou em torno de 50 cm em diversas

ocasiões (MARACANÃ DIMINUI, 1984, p. 24). Até um teste de engenheiros com um banco

de 50 cm foi realizado em 1984, como apresenta o jornal (SECRETÁRIO  QUER USAR,

1984, p. 23). Entretanto, já em 1985 quando ocorreu a reforma, o JB anunciou a elevação em

diversas ocasiões como sendo de 45 cm, tanto antes (OBRAS NÃO, 1985, p. 4) quanto depois

da  conclusão  (BRIZOLA,  1985,  p.  38).  O  Jornal  dos  Sports também  apresenta  similar

movimento  de  decréscimo  na altura  da  obra  de  elevação.  Em  junho  de  1984,  começa

apresentando o número de 60 cm (MARACANÃ FAZ, 1984, p. 7), mantendo esse número no

dia  15  do  mesmo  mês  (SALLES,  1984,  p.  4)  e  subindo,  no  dia  20,  para  80  cm

(SECRETÁRIO QUER  MARACANÃ, 1984, p. 8). Já no mês de agosto de 1984, o jornal

apresenta primeiramente a altura de 70 cm (MARACANÃ PODE, 1984, p. 4), e dias depois

no  mesmo  mês,  precisamente  no  dia  8,  decresce  a  altura  para  50  cm  (MARACANÃ

INFORMA, 1984, p. 6), o que se sustenta para o mês seguinte (FERJ, 1984, p. 4). Já durante a

reforma, o jornal apresenta pela primeira vez a altura de 45 cm (MARACANÃ COMPLETA,

1985, p.  13),  repetindo esse número na inauguração (JOGO, 1985, p.  18),  assim como o

Jornal do Brasil.

Nenhuma das  fontes  apresenta  alguma justificativa  concreta  para  esse  decréscimo da

altura presente no projeto. Entretanto, é possível conjecturar que seja em decorrência dos ônus

causados  pela  obra:  como apontam alguns  artigos,  a  reforma previa  a  retirada  das  cinco

primeiras fileiras de cadeiras do setor conhecido como cadeiras comuns (azuis) (FERJ, 1984,

p. 4), pois esses assentos teriam a visão tampada pelos geraldinos (MARACANÃ DIMINUI,

1984, p. 24). Quanto maior a altura da elevação, mais torcedores das cadeiras comuns (azuis)

seriam afetados.

Por algum motivo desconhecido, a elevação da geral foi tratada posteriormente como 25

cm por redações jornalísticas renomadas, a exemplo do  Globo Esporte (MARACANÃ 70,

2020). Entretanto, dada as fontes consultadas de grandes jornais daquela época, fica evidente

que a reforma contava com 45 cm de elevação do piso do setor.

Entre algumas reformas pontuais que ocorreram ao longo dos anos posteriores, é possível

citar a instalação de pilares nas arquibancadas em 1990, com o intuito de amenizar o risco

eminente provindo das vibrações que apresentava o estádio em momentos de agitação  do

público presente. Algo que trouxe debates sobre as condições de segurança  do estádio para

abrigar grandes eventos, como o Rock in Rio II (TINOCO, 1990, p. 7).

A próxima  obra  mais  notável  no  estádio  tem  relação  direta  com  a  segurança  dos

torcedores,  ocorrendo  na  década  de  1990  após  uma grave  tragédia.  Durante  a  final  do
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Brasileirão de 1992, disputada entre Flamengo e Botafogo no dia 19 de julho de 1992,  8

metros da grade de proteção da arquibancada no setor destinado aos torcedores rubro-negros

na partida  irromperam, deixando cerca de 87 feridos e 3 mortos (SUDERJ DETERMINA,

1992,  p.  16).  O  acidente  ocorreu  antes  do  início  do  jogo,  quando  alguns  membros da

organizada Raça Rubro-Negra começaram a brigar na arquibancada lotada, fazendo com que

a correria em meio ao local abarrotado de pessoas espremesse os torcedores presentes na

grade de proteção, que cedeu pelas más condições estruturais somada com a superlotação.

Dessa forma, dezenas de torcedores entraram em queda livre de 4 metros em direção ao setor

4  das  cadeiras  azuis  (comuns)44,  também ferindo  os  presentes  no  local.  Em uma  atitude

lamentável, a partida foi iniciada no mesmo dia sem qualquer tipo de proteção no local. A

única  medida  tomada foi  o  posicionamento  de  policiais  no  local  do  acidente,  havendo  a

inegável possibilidade de eles serem os primeiros a cair em um eventual novo momento de

agitação nas arquibancadas (TRAGÉDIA, 1992, p. 7). Sendo o caso mais vexatório do futebol

carioca de todos os tempos.

Dias  depois,  o  JB  apresentou  que  a  perícia  realizada  e  divulgada  pelo  Instituto  de

Criminalística Carlos  Éboli  (ICCE),  órgão da Polícia  Civil  do Estado do Rio  de Janeiro,

apontou que “[…] o desabamento foi causado por um conjunto de fatores, principalmente

irregularidade na execução da obra de instalação da grade, aliada à ‘excepcional sobrecarga

humana’ sobre a grade, que apresentava ainda ‘peças corroídas pela oxidação’ ” (BISCAIA,

1992, p. 15). Segundo o jornal, o documento ainda citava que não houve falha no projeto, e

sim da execução, com as grades apresentando “pilaretes que deveriam estar presos à sapatas e

estavam  apenas  pousados,  peças  ligadas  apenas  por  pingos  de  solda  e  parafusos  de

comprimento  insuficiente”  (INCAL,  1992,  p.  15).  Demonstrando,  dessa  forma,  que  a

negligência quanto à estrutura e segurança no estádio foi um dos motivos da tragédia. Assim,

essa  perícia  foi  anexada  a  um  conjunto  de  documentos  entregues  por  uma  ação  civil

encaminhada pelo então Procurador-Geral da Justiça do Estado do Rio de Janeiro, Antônio

Carlos Biscaia, para a Vara da Fazenda Pública do Estado, solicitando a interdição imediata

do estádio (BISCAIA, 1992, p. 15). 

A Incal (Indústria e Comércio de Alumínio LTDA.), empresa responsável pelo projeto e

execução das obras de instalação das grades no Maracanã em 1979, utilizou como defesa o

argumento  de  que  a  negligência  da  Suderj,  principalmente  pela  falta  de  conservação  e

manutenção, teria sido a causa do acidente. Pontuando que a empresa nunca foi chamada para

44 Importante salientar que nesse momento as cadeiras comuns eram chamadas de cadeiras azuis, por conta da
sua cor azul. Não confundir com o setor de cadeiras azuis presente de maneira unificada no estádio após as
reformas de 2007.
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realizar aferições ou manutenções no local (INCAL, 1992, p. 15), e, assim, se eximindo da

culpa. Entretanto, como comentou o engenheiro Bruno Contarini sobre a perícia ao JB, o

motivo principal do acidente, além da falta de manutenção da Suderj, foi a solda mal colocada

e de massa sensivelmente inferior à projetada na instalação da grade,  provavelmente para

baratear o custo da empresa (FAMÍLIA, 1992, p. 26). 

Dessa forma, é importante frisar que a culpa da tragédia não foi apenas da Suderj, tendo

participação da empresa responsável pela execução da obra. Entretanto, é notável o estado de

abandono do estádio àquela altura. Além da própria péssima gestão operacional do estádio,

pois como apresenta o JB sobre as falas do engenheiro e então ex-superintendente da Suderj

Eduardo  Aguiar,  era  necessário  um  maior  controle  sobre  a  superlotação,  reforçando  a

segurança para que torcedores sem ingresso não adentrassem ao Maracanã e causassem uma

superlotação,  como  ocorreu  naquele  dia  (PERITOS,  1992,  p.  18).  Somente  após  essa

calamidade  o  estádio  foi  interditado  pela  Suderj,  com  o  indeferimento  do  pedido  de

Fluminense e Vasco para o clássico que ocorreria no domingo seguinte no estádio (SUDERJ

DETERMINA, 1992, p. 16). O Maracanã ficou interditado pelo resto do ano, não ocorrendo

partidas  do  Campeonato  Carioca  no  estádio  em  199245.  As  obras,  entretanto,  ficaram

paralisadas por bastante tempo (MARACANÃ SÓ, 1992, p. 22).

Somente em 9 de outubro de 1992 teve início a intervenção, contando com revisão do

telhado, recuperação das torres de iluminação, reforma das grades da arquibancada e da geral,

além de outras obras no estádio (FERREIRA, 1992, p. 18). Outro aspecto importante, é que o

Maracanã a partir desse momento teve a sua capacidade reduzida, de maneira a não permitir

uma superlotação como aquela que ocorreu em 1992 (ONDA, 1993, p. 20). Além disso, a

obra contou com a instalação temporária de cadeiras sem encosto nas arquibancadas, como

um teste para o jogo entre Brasil x Uruguai em 1993 pelas Eliminatórias da Copa do Mundo

de 1994, que foram prontamente destruídas por organizadas em forma de protesto contra a sua

implementação, atrapalhando o teste da Suderj. A medida da instalação desse equipamento

decorre  da  decisão  da  FIFA de  implementar  a  obrigatoriedade de  que  todos  os  ingressos

vendidos  sejam  de  assentos  numerados  nos  estádios  que  sediam  as  suas  competições

internacionais, algo relevante no contexto da reforma para 2000 (TOUGUINHÓ, 1993, p. 18).

Até por esse motivo, não ocorreram mais jogos oficiais da Seleção com a geral aberta.

Com essas constantes denúncias de torcedores, jornalistas e entre tantos outros grupos

sociais  sobre  o  estado  do  Maracanã,  salientando  esse  descaso  do  poder  público  com  a

45 O campeonato Carioca foi disputado no final do ano, assim como o de 1991. Em 1992, ano em que o Vasco
da Gama se sagrou campeão invicto, há reclamações de público reduzido por conta da ausência do Maracanã
e de partidas finais, pois o torneio não apresentou sistema eliminatório (A CRUEL, 1992, p. 22).
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edificação, mudanças foram colocadas em debate. Como havia uma clara falta de recursos

destinados pelo Governo do Estado do Rio de Janeiro para a Suderj realizar as reformas e a

manutenção  do  estádio,  levantou-se  já  em  1992  a  possibilidade  da  transferência  da

responsabilidade para a Prefeitura da Cidade do Rio de Janeiro. Como apresenta o JB no dia

21 de julho de 1992,  o  então prefeito  Marcello  Alencar  se  comprometeu  em solicitar  ao

governador Leonel Brizola a concessão do Maracanã para a prefeitura, realizando isso através

de um ofício.  O argumento central  baseou-se nas declarações da alta autarquia da Suderj,

como  o  presidente  Márcio  Braga,  de  que  foram  feitas  diversas  tentativas  frustradas  de

angariar verbas com o governador do estado para realizar manutenções e reformas no estádio

(PERITOS, 1992, p. 18).

Nesse mesmo artigo, o JB apresenta que Raul Raposo, o presidente da Fundação Rio

Esporte, encarregada do incentivo a eventos esportivos na cidade, solicitou em abril de 1992

estudos de viabilidade da transferência da gerência do estádio para a administração municipal.

Além de ser notável o fato de a solicitação ter ocorrido antes do acidente, demonstrando um

interesse  prévio  nessa  concessão,  é  possível  notar  na  matéria  o  alavancar  de  uma lógica

neoliberal de privatização de bens públicos. Isso é expresso pelo fato de que a proposta de

Raposo envolvia primordialmente a privatização dos serviços que abrangem o estádio, como a

venda de ingressos, em troca de uma reforma modernizadora do Maracanã sem custos para os

cofres públicos. O planejamento, conforme afirmado por Raposo ao JB, angariou apoio de

dirigentes  da  FIFA,  como  João  Havelange,  presidente  da  entidade  naquele  momento

(PERITOS, 1992, p. 18). A ideia não foi para frente, mas Raul Raposo tornou-se interventor

da Suderj em 1995 a pedido do governador Marcello Alencar (INTERVENTOR, 1995, p. 23),

que foi o prefeito da cidade em 1992 e também detinha interesse em privatizar o Maracanã.

Como será abordado adiante, o interesse mútuo de ambos em realizar a privatização foi o que

movimentou o desenrolar desse processo.

Com a pressão da FIFA para que o estádio apresentasse lugares numerados, sendo uma

obrigatoriedade  para  suas  competições  oficiais  entre  seleções,  o  presidente  da  CBF

(Confederação  Brasileira  de  Futebol), Ricardo  Teixeira,  também  foi  um  dos  atores  que

pressionaram para a realização de uma reforma no estádio.  O cartola da CBF defendeu a

privatização  do  estádio  em  1992,  argumentando  que  o  governo  não  tinha  condições

financeiras  para  realizar  tal  operação,  com o JB apontando  trechos  em que Teixeira  diz:

“Basta  encontrar  empresários  dispostos  a  bancar  a  obra  e  ceder  a  administração  a  eles”

(BISCAIA, 1992, p. 15). Conforme Teixeira citou para o JB durante a entrevista, até o próprio

poderia ser um dos interessados nesse investimento, havendo um claro interesse econômico



62

do presidente da CBF na possível privatização do Maracanã (BISCAIA, 1992, p. 15). Algo

que demonstra que pode ter existido um possível conflito de interesses nas falas e ações do

presidente da entidade esportiva em relação ao estádio, já que o mesmo possuía interesses

econômicos pessoais em relação à privatização do Maracanã.

Outro  ponto  que  é  imprescindível  salientar,  é  o  fato  de  que  essas  propostas  se  dão

exatamente no período de implementação de uma série de medidas neoliberais na economia

brasileira,  sobretudo  de  privatização  de  bens  e  empresas  públicas.  Esse  avanço  do

neoliberalismo no país teve seu boom a partir da presidência de Fernando Collor de Melo,

tendo continuidade, após a renúncia do mesmo com o desenrolar do processo de impeachment

em 1992, através do presidente Itamar Franco e depois com Fernando Henrique Cardoso.

Nesse jogo de interesses de empresários, políticos e pessoas com alto poder aquisitivo, o

intento de privatizar o estádio voltou à tona com força em 1995. Na ocasião, o recém-eleito

governador  Marcello  de  Alencar  comunicou  que  estava  sendo  elaborado  um  projeto  de

privatização do estádio, no qual consistiria em uma concessão da administração do Complexo

do  Maracanã  para  um  grupo  privado  por  determinado  tempo,  que  passaria  a  gerir  as

edificações e  receber os lucros envolvidos com a operação, e em troca sendo obrigado a

cumprir com o edital e investir nas reformas exigidas. O principal pretexto apontado pelo

governador,  além das  condições  ruins  do  estádio,  era  a  polêmica  e  constante  evasão  das

rendas dos jogos. O Maracanã, dessa forma, ainda seria de propriedade do Governo do Rio de

Janeiro, embora concedido à iniciativa privada por tempo determinado (NOGUEIRA, 1995, p.

21).

Os  quatro  grandes  clubes  do  Rio  e  seus  respectivos  presidentes  –  Vasco  da  Gama

(Antônio Calçada); Botafogo (Augusto Montenegro); Flamengo (Kleber Leite) e Fluminense

(Arnaldo Santiago) – eram, de maneira geral, favoráveis à medida. Até realizavam reuniões

com o intento de organizar um projeto de privatização do estádio, que foram marcadas pelas

confusões e desavenças entre as diretorias provenientes de fatores que fugiam do tema da

privatização.  Esses  conflitos  acabaram  até  atrasando  o  planejamento  do  projeto  de

privatização (CLUBES, 1995, p. 21). 

Para basear essa decisão, durante o processo de elaboração de um projeto de privatização

é evidente a construção de uma narrativa do Governo do Estado do Rio de Janeiro e Suderj,

principalmente através do governador Marcello de Alencar e do interventor Raul Raposo, em

conjunto com alguns setores da sociedade como parte da imprensa, de que não seria possível

o poder público manter o estádio. Essa narrativa é perceptível na entrevista de Raul Raposo

para o Jornal dos Sports:
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Só para abrir o Maracanã, a Suderj gasta R$ 600 mil por mês. São despesas de luz,
material, manutenção, reparos, pagamento de pessoal, etc. No entanto teve mês que
arrecadamos apenas R$ 250 ou 300 mil. Assim, o Estado está subsidiando o estádio.
Essa é a realidade (MORIER, 1995, p. 6).

É  possível  que  essa  narrativa  de  inviabilidade  da  manutenção  pelo  Estado  seja

acompanhada  de  uma  tática  de  sucateamento  do  Maracanã.  De  modo  a,  por  interesses

econômicos, ideológicos ou políticos, permitir o avanço neoliberal sobre o estádio e privatizá-

lo.  O mercado financeiro,  acionistas e detentores do grande capital,  que indiscutivelmente

possuem força política sobre as decisões do Estado, são alguns dos agentes fundamentais

nesse  processo.  Assim,  essa  lógica  de  sucatear  um  bem ou  serviço  público,  de  modo  a

salientar uma inviabilidade de manutenção pelo Estado e argumentar uma suposta necessidade

de  privatização,  é  a  principal  tática  do  avanço neoliberal  no  Brasil.  Da mesma forma,  é

perceptível  esse  movimento  na  educação,  saúde  pública  e  outros  serviços.  Como  aponta

David  Harvey,  esse  discurso  também  acompanha  uma  narrativa  de  que  supostamente  a

privatização melhora o acesso e a qualidade do bem ou serviço: 

Afirma-se  que  a  privatização  e  a  desregulação  combinadas  com  a  competição
eliminam  os  entraves  burocráticos,  aumentam  a  eficiência  e  a  produtividade,
melhoram a qualidade e reduzem os custos - tanto os custos diretos ao consumidor
(graças  a  mercadorias  e  serviços  mais  baratos)  como,  indiretamente,  mediante  a
redução da carga de impostos (HARVEY, 2011, p. 76)

Assim,  foi  tomando forma o primeiro projeto  de privatização do Maracanã.  Entre  os

pontos  principais,  é  possível  destacar  que  um  dos  líderes  do  processo,  Raul  Raposo,

enfatizava desde o início que os clubes  não poderiam participar  diretamente no pleito  da

concessão, argumentando que o amadorismo de suas diretorias levaria o projeto ao fracasso.

Como salienta o JS, embora todos fossem favoráveis à privatização, apenas o presidente do

Vasco  da  Gama,  Calçada,  não  tinha  empecilhos  quanto  ao  fato  dos  clubes  não  poderem

participar  diretamente  no  pleito  da  concessão.  Os  outros  clubes,  entretanto,  entraram em

moderados conflitos por conta desse ponto (MORIER, 1995, p. 6). Posteriormente, o discurso

adotado por Raposo era de que a concessão para um clube poderia afetar o uso do estádio,

com a decisão evitando o monopólio de uma associação e promovendo o estádio como um

espaço  democrático  entre  os  clubes  (MOREIRA,  M.,  1996).  Algo  que,  conforme  será

abordado, tornou-se um problema no Novo Maracanã após a concessão para a Fla-Flu S.A.

Já em outubro de 1996, foi apresentado o edital de concessão do Maracanã. Conforme

divulgado, a licitação previa que a empresa ganhadora se comprometeria em investir cerca de

U$ 80 milhões de dólares na reforma e manutenção, quantia que deveria ser aplicada em até 3
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anos. O documento estipulava que a concessão do Maracanã seria de 20 anos, com renovação

automática de 10 anos caso não houvesse impedimento das partes.  A reforma prevista no

edital, contaria com a aplicação de cadeiras em todo o estádio, inclusive na geral, que seria

demolida em favor de um setor com cadeiras (SAI, 1996, p. 25). 

A divulgação do edital foi intensa, com Raul Raposo, que liderou a elaboração do edital e

foi seu principal porta-voz, concedendo entrevistas e chegando até a escrever uma coluna para

o Jornal do Brasil. Nela, Raposo reforça mais uma vez uma suposta incapacidade do Estado

em gerir o estádio, além de argumentar que essa era a única forma de modernizar o Maracanã,

adequá-lo ao padrão FIFA e trazer uma nova experiência ao torcedor. Salientando, também,

que esse era um dos passos para que a cidade sediasse os Jogos Olímpicos de 2004, algo que

só foi concretizado em 2016 (RAPOSO, 1996, p. 9).

Nos  meses  seguintes,  a  Suderj  recebeu  o  projeto  de  apenas  um consórcio,  chamado

oficialmente de Consórcio Maracanã, formado pelas seguintes empresas: Developer, Cowan,

EIT Queiroz Galvão e Carioca Engenharia. Entretanto, ocorreram conflitos quanto à proposta

de destruição do estádio de atletismo Célio de Barros, que faz, ainda hoje, parte do Complexo

Esportivo do Maracanã. Os estudos presentes no edital previam que o concessionário poderia

demolir  a  edificação  para  construir  um  estacionamento,  desde  que  construísse  um  novo

estádio de atletismo. Outro fator de discussão sobre o edital, foi a proposta de diminuição das

dimensões do gramado do estádio de futebol e inserção de uma pista olímpica em torno do

gramado. A CBF e o COB (Comitê Olímpico Brasileiro) rechaçaram a possibilidade dessas

mudanças. Entre os argumentos, é destacável que a inserção de uma pista de atletismo no

local não seria possível pelo fato de ser necessária a construção de uma pista de aquecimento,

não havendo espaço para isso (BALOCCO, 1997, p. 24).

Nos meses que antecederam a palavra final sobre o projeto do Consórcio Maracanã, o

Pelé46, famoso brasileiro ex-jogador de futebol e então  Ministro Extraordinário do Esporte,

entrou na discussão e foi um porta-voz contra a destruição do Célio de Barros e a inserção de

uma  pista  de  atletismo  no  estádio  de  futebol.  Para  ele,  todo  o  complexo  precisava  ser

privatizado e reformado, sem que qualquer parte fosse destruída (ARRUDA; NOGUEIRA;

RODRIGUES, 1997, p.  38).  Assim, houve um movimento de pressão de atores  políticos,

como o Pelé e Bernard Rajzman (deputado estadual), e entidades esportivas, como o COB e

CBF, contra as medidas propostas. Ao ser entregue o relatório da comissão avaliadora sobre o

projeto do Consórcio Maracanã para o Governo do Estado do Rio de Janeiro no dia 14 de

março de 1997,  por  meio do presidente do COB, Carlos  Nuzman,  e  o  deputado estadual

46 O maior jogador da história do futebol, foi Ministro do Esporte entre 1995 e 2001.
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Bernard Rajzman, o governador Marcello Alencar anunciou a decisão de cancelar o edital. O

governador pontuou que seriam realizadas mudanças no edital, de modo a não contemplar

esses pontos rechaçados e submeter o edital à chancela do COB (RODRIGUES; BARRETO,

1997,  p.  40).  Outra  medida  contra  essa  proposta  surgiu  novamente  do deputado estadual

Bernard Rajzman, que no dia 21 de março publicou um projeto no Diário Oficial que visava

proibir a demolição das áreas esportivas do Complexo Maracanã (BERNARD, 1997, p. 31).

Com a rejeição do projeto de construção do estacionamento, além de outros problemas, o

Consórcio  Maracanã  se  retirou  e  descartou  uma  participação  em  uma  segunda  licitação.

Durante  os  meses  seguintes,  os  envolvidos  com a  privatização trabalharam em um novo

edital, chegando a contratar uma empresa privada para fazer o estudo do modelo a ser seguido

para  a  privatização (GOVERNO DO, 1997,  p.  20).  Conforme apresenta  o JB,  a  segunda

versão do edital ainda previa a possibilidade de demolição do estádio Célio de Barros e o

Parque Aquático  Júlio  Delamare,  desde  que se construísse instalações  mais  modernas  em

outros  lugares.  Sendo,  novamente,  um ponto  de  tensão sobre  a  concessão  do estádio  (O

MARACANÃ, 1997, p.  23).  Nesse meio termo, ocorreram debates na sociedade sobre os

projetos, tanto sobre a problemática destruição de partes do Complexo Maracanã quanto por

uma possível destruição do estádio de futebol. Como apresenta o JB entre 1997 e 1998, havia

debates intensos sobre a possibilidade de destruir o Maracanã e construir um estádio novo no

local. O presidente da FIFA naquela época, João Havelange, foi um dos defensores da ideia.

Argumentando, inclusive, que o Maracanã não detinha história e dizendo que “50 anos não

são nada” (CONTI, 1998, p. 40). Os presidentes dos 4 grandes clubes do Rio também eram

favoráveis. Já a grande maioria da torcida dos respectivos clubes, segundo pesquisa popular

realizada pelo Grupo Globo, não era favorável a essa demolição (CUNHA, 1997, p. 36). Uma

clara  demonstração  de  como  os  agentes  ligados  à propulsão  da  arenização  dos  estádios

simplesmente negam a história e memória vinculada ao futebol, além da própria opinião do

principal elemento do esporte: os torcedores, não os consumidores.

Já em 1998, a Suderj  quis acelerar o projeto de privatização do Maracanã,  com Raul

Raposo adotando um ritmo de  urgência  para  que o  edital  fosse  concluído até  o final  do

mandato do governador Marcello Alencar. Essa pressa para concluir a privatização ao apagar

das  luzes  gerou críticas.  O subsecretário  de  Esportes  do Estado,  Francisco  Carvalho,  por

exemplo, ameaçou entrar na justiça para impedir que a privatização ocorresse no final do

mandato do governador, chegando a tecer comentários de que o processo necessitava de um

longo  debate  público  com a  comunidade  esportiva  para  a  sua  concretização.  Apesar  das

críticas, a expectativa de Raposo era de que o novo edital ficasse pronto até 30 de outubro de
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1998, uma semana depois da matéria, e fosse exposto de maneira pública. Com o término do

processo de privatização não passando do final do ano. (SUDERJ ACELERA, 1998, p. 24).

No  dia  28  de  outubro  de  1998,  entretanto,  o  governador  Marcello  Alencar  anunciou  a

desistência do Governo do Estado do Rio de Janeiro em realizar a privatização do Maracanã.

Para o veredito final, o governador Marcello Alencar esperou o encontro entre o Secretário

Estadual da Fazenda, Marco Alencar, com o recém-eleito governador Anthony Garotinho, que

tinha  vencido  as  eleições  no  dia  25  de  outubro  e  assumiria  no  ano  seguinte.  Conforme

apresenta  o  jornal  O Globo,  durante  a  campanha  para  o  pleito  Garotinho  destacava  que

pretendia  tornar  “o  estádio num grande centro esportivo  e  turístico,  com lojas  cinemas e

teatros.”  (GOVERNO DESISTE,  1998,  p.  48),  e,  dessa forma,  angariar  recursos  e  tentar

aliviar a suposta incapacidade do Estado em gerir o Maracanã. 

Assim,  a  contragosto  de  Raul  Raposo,  maior  responsável,  divulgador  e  defensor  da

privatização do Maracanã na década de 1990, a administração e gestão do estádio ficaria sob

responsabilidade do Estado por mais uma década.

Embora o avanço do neoliberalismo não triunfou com uma privatização do maior palco

esportivo brasileiro, a arenização daria um passo importante pouco tempo depois. Em 1999,

foi celebrado o acordo de um projeto de reforma que previa grandes mudanças na edificação.

Além de ter como objetivo sanar os problemas estruturais debatidos durante todos os embates

sobre uma possível privatização e reforma nos anos 90, esse projeto também foi uma maneira

de tentar adequar o estádio para o padrão FIFA e, dessa forma, sediar suas competições; ponto

central  nas  discussões  anteriores.  Além da  realização  do  Mundial  de  Clubes  de  2000,  o

primeiro organizado de maneira oficial pela FIFA, o Brasil também pleiteava a realização da

Copa de 2006 no país. Como candidato em 1999, era necessário realizar as reformas exigidas

para adequar o principal estádio brasileiro ao padrão requerido pela entidade, além de trazer

novas formas de lucro presentes nas arenas modernas. Ricardo Teixeira, presidente da CBF

àquela altura,  colocava essas reformas no Maracanã como centrais na candidatura do país

(DUPIN; VASCONCELLOS, 1999, p. 35). Conforme afirmações de Ricardo Teixeira e de

Zico, que acompanhava a candidatura do país ao lado do presidente da CBF, as reformas do

Maracanã para o Mundial de Clubes e a organização desse evento seriam uma espécie de teste

para a candidatura para ser a sede da Copa de 2006, de forma a auxiliar argumentativamente47

e operacionalmente o comitê em caso de sucesso da operação do Mundial de Clubes (MARÁ,

1999, p. 28).

47 Como  João  Havelange,  ex-presidente  da  FIFA àquela  altura  e  um  dos  responsáveis  pelo  comitê  da
candidatura do Brasil, disse sobre o tema, a reforma do Maracanã e o Mundial de Clubes no estádio seriam
uma espécie de cartão de visita do Brasil para sediar a Copa de 2006 (COMITÊ, 1999, p. 11). 
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Como a FIFA já não aceitava mais a venda de ingressos que não fossem de assentos

numerados, a geral corria um grande risco neste momento por não haver a possibilidade de

vender assentos numerados no setor. Inicialmente, Ricardo Teixeira apresentou, em maio de

1999,  que  as  conversas  com  o  governador  Anthony  Garotinho  estavam  avançadas  e  as

reformas  no  estádio  contariam com a  demolição  da  geral  e  instalação  de  um setor  com

cadeiras no local (DUPIN; VASCONCELLOS, 1999, p. 35). Entretanto, em agosto daquele

ano  o  governador  Garotinho afirmou  que ele  e  os  demais  responsáveis  optaram por  não

extinguir o setor, que detinha um grande apoio popular. Conforme pesquisa realizada pela

Suderj  durante  o  Campeonato  Carioca  de  1999,  cerca  de  93%  dos  entrevistados  eram

favoráveis à permanência do setor. Assim, Garotinho fez questão de salientar que as reformas

não  afetariam o  setor,  pontuando  que  a  geral  fazia  parte  “da  cultura  do  futebol  carioca”

(GERAL  DE,  1999,  p.  31).  Dessa  forma,  a  geral  continuaria  no  estádio  por  tempo

indeterminado. Não sendo utilizada em eventos da FIFA por conta da proibição, mas sendo

disponibilizada para outros campeonatos (GERAL DE, 1999, p. 31).

A proposta de reforma consistia basicamente em duas etapas, nas quais trariam mudanças

modernizadoras que se caracterizavam como formas de trazer o estádio para esse mundo da

arenização.  A primeira  etapa  previa:  a  colocação  de  60  mil  cadeiras  nas  arquibancadas;

construção  de  16  cabines  de  rádio  e  TV;  reformulação  do  sistema  elétrico  e  hidráulico;

recuperação das rampas de acesso; ampliação do setor das cadeiras especiais; construção de

113 ou 120 camarotes no anel superior. Esse primeiro passo deveria ser concluído até o fim de

dezembro  de  1999,  antes  do  começo  do  Mundial  de  Clubes  em  janeiro  de  2000

(MARACANÃ PASSARÁ, 1999, p. 5). Já a ambiciosa segunda parte, previa: a construção de

um  novo  estacionamento  para  cerca  de  3  mil  veículos;  um  elevador  panorâmico;

modernização dos sistemas de telefonia e informática; reconstrução do centro de imprensa,

para ficar mais espaçoso; construção de um restaurante; a inauguração do chamado Museu

Mundial  do Futebol;  instalação de um parque no entorno do estádio.  Essa segunda parte

contava com previsão de conclusão para agosto de 2000 (MARIA, 1999, p. 21).

O projeto elaborado previa que as duas etapas de obras custariam em torno de R$ 60

milhões. Para conseguir custear o empreendimento, o Governo do Estado realizou a seguinte

operação:  aplicou  R$ 30 milhões  do  Tesouro  do  Governo  do  Estado  do Rio  de  Janeiro,

recebeu o investimento de cerca de R$ 15 milhões do Governo Federal e angariou R$ 15

milhões com a iniciativa privada. A empresa privada que investiu na reforma do estádio foi a

Telemar, uma empresa de telecomunicações criada em 1998 como uma das derivações (12 no
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total) da privatização da estatal Telebrás. O acordo previa a implementação de propagandas no

estádio pela empresa (MARIA, 1999, p. 21). 

Para a realização das obras foi aberta uma licitação, com a empresa vencedora sendo a

paulista Varca-Scatena,  em disputa com outras 51 empresas.  A construtora apresentou um

projeto que demandaria o custo de R$ 52 milhões, R$ 12 milhões a menos do que o valor

estimado  de  R$  64  milhões.  Essa  redução,  segundo  o  diretor-presidente  da  Emop-RJ

(Empresa  de  Obras  Públicas  do  Estado  Rio  de  Janeiro),  ocorreu  por  conta  da  recessão

econômica  enfrentada  no  mercado  do  país  àquela  altura.  Pontuando  que  a  qualidade  da

reforma não seria afetada (MARIA, 1999, p. 21). Apesar dos esforços empreendidos, no final

apenas parte do projeto realmente foi concretizado.

Dentro do prazo estipulado, a primeira fase foi entregue para a realização do Mundial de

Clubes de 2000, sendo o estádio reaberto no dia 4 de janeiro de 2000. A primeira etapa contou

com  a  colocação  de  assentos  em  toda  a  arquibancada,  que  foi  dividida  em  três  setores

coloridos, sendo eles: verde (atrás dos gols), amarelo (diagonais) e branco (centrais). Vale

salientar,  entretanto,  que as cadeiras comuns (também chamadas de cadeiras azuis)  foram

pintadas de amarelo por um curto prazo (conforme apresenta a figura 13), retomando a sua

característica cor azul logo depois. Com essas mudanças, o estádio passou a receber até 80 mil

em jogos oficiais da FIFA, e 110 mil em partidas de outros campeonatos em que a geral era

liberada (CASTRO, 2000, p. 6).

Figura 13 – Setores do Maracanã após as reformas de 2000

Fonte: Instituto do Patrimônio Histórico e Artístico Nacional, 2000.
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Sobre os  assentos,  é  importante  salientar  que,  além das  cadeiras  especiais  e  comuns,

apenas  os  setores  nomeados  de  arquibancada  branca  e  amarela  apresentavam  cadeiras

providas de encostos, com os setores verde, os mais simples do anel superior, apresentando os

chamados assentos anatômicos que eram desprovidos de encostos48.

As cadeiras especiais, nas quais ficavam centralizadas no anel superior e eram como uma

espécie  de  Maracanã  Mais  daquela  época,  continuaram pintadas  de  azul  e  apenas  foram

ampliadas, buscando esse público mais premium disposto a pagar mais caro por um ingresso

(CASTRO, 2000, p. 6). A figura 14 apresenta esse setor ampliado.

Figura 14 – Cadeiras especiais ampliadas após as reformas de 2000

Fonte: Instituto do Patrimônio Histórico e Artístico Nacional, 2000.

Entre  os  outros  pontos,  é  possível  citar:  o  centro  de  imprensa  foi  reformulado;  os

vestiários,  rampas  e  as  marquises  receberam  reformas  (CASTRO,  2000,  p.  6);  foram

construídos 6 camarotes, com 29 já sendo leiloados no dia 11 de janeiro de 2000 em um

regime de cessão de 5 anos, de modo a arrecadar mais dinheiro para as próximas reformas

(BRANDÃO, 2000, p. 2). Sobre os camarotes, o projeto inicialmente previa a construção de

120  camarotes  (MARIA,  1999,  p.  21),  depois  começou  a  ser  noticiado  como  113

(MARACANÃ PASSARÁ, 1999, p. 5) e, por fim, foi reduzido a apenas 92 camarotes, como

apresenta o JB (CASTRO, 2000, p. 6) e o O Globo (PARABÉNS, 2000, p. 44). Não há, nas

fontes consultadas, uma explicação sobre o que aconteceu, mas é de se supor que foi em

decorrência  de  algum  problema  técnico,  arquitetônico,  de  engenharia  ou  financeiro.  Os

48 Sobre esse ponto, o capítulo 4 apresenta uma análise mais detalhada através da presença de imagens.
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camarotes  se  situavam  em  um  local  completamente  diferente  dos  antigos  camarotes  do

Maracanã,  abordados  no  subcapítulo  2.1.  Os  novos  camarotes  ficavam  acima  das

arquibancadas e próximos do teto da marquise, sendo uma espécie de invólucro transparente

que contava com ar-condicionado e cadeiras de plástico. A figura 15 apresenta a visão externa

de um dos camarotes construídos à época.

Figura 15 – Camarotes construídos nas obras de 2000

Fonte: Instituto do Patrimônio Histórico e Artístico Nacional, 2000.

Já sobre o adiamento de partes inclusas na primeira etapa da obra,  como apresenta o

jornal  O Fluminense, ocorreram atrasos burocráticos responsáveis por fazer com que esses

determinados pontos do projeto fossem postergados e que o trabalho fosse realizado em três

turnos, ou seja, 24 horas por dia (MARACANÃ EM OBRAS, 1999, p. 12). 

A respeito da segunda parte da obra, em contrapartida, a grande maioria das obras não

foram realizadas. O parque e o suposto elevador, que era um projeto ambicioso, não chegaram

a  sair  do  papel49.  O  estacionamento  de  3  mil  lugares,  por  outro  lado,  foi  concluído

(CANDIDA, 2000, p. 18).

Um dos  pontos  cruciais  dessa  reforma,  que  apresenta  esse  caráter  de  arenização  do

estádio, é perceptível no discurso do arquiteto Carlos Fernando de Andrade para o JB após as

reformas, com ele salientando que “Naquela época, os estádios eram feitos com o objetivo de

atrair público pagante. Hoje, o mais importante é dar conforto ao torcedor, por isso, eles têm

49 Infelizmente  não  foram encontradas  fontes  em jornais  da  época  que  trataram com clareza  sobre  o  que
ocorreu para a desistência desses pontos da segunda etapa. Fato é que nenhuma dessas propostas ganharam
vida.
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lojas e restaurantes e somente lugares sentados” (CANDIDA, 2000, p. 18). A lógica dessas

reformas no Maracanã em 2000, portanto, são ligadas com essa arenização dos estádios que

toma  de  assalto  o  esporte  em conjunto  com o  avanço  da  mercantilização  do  futebol.  O

objetivo não era necessariamente construir  um espaço democrático que incluía pessoas de

diferentes  classes  sociais  como  ocorria  anteriormente,  mesmo  com  os  problemas  dessa

inclusão discutidos no capítulo 2, pois não havia nesse novo projeto a necessidade de trazer

um grande público pagante, e sim captar um público disposto a pagar uma alta quantia por um

ingresso e que fosse palatável para a transmissão televisiva. Nesse novo modelo de estádio,

quem não tem o dinheiro necessário para gastar  com os produtos e serviços caros,  como

restaurantes, bares e etc., ou até mesmo com o ingresso que aumenta de maneira exponencial,

não interessa para os comandantes desse negócio. A prerrogativa do conforto, ainda que válida

em determinados pontos,  funciona  como um crivo  de público.  Ao diminuir  o  número de

pessoas  e  elevar-se  o  preço,  são  automaticamente  expulsadas  as  pessoas  consideradas

indesejadas nesse projeto, notadamente os pobres ou os torcedores populares em geral que são

mais  aficionados,  e  molda-se  o  público  do  estádio  através  de  um modelo  de  espectador

passivo e, principalmente, consumidor. A implementação de cadeiras, nesse sentido, funciona

como uma disciplinarização dos corpos, sendo, também, uma manifestação da microfísica do

poder.  Dessa forma,  o futebol  deixa de ser um elemento de difusão e  expressão cultural,

tornando-se quase que exclusivamente um negócio onde o torcedor almejado é apenas um

consumidor passivo e disciplinado.

As propostas de reformas apresentadas na década de 1990 foram, portanto, o ponto de

inflexão para o adentramento do Maracanã ao mundo dos megaeventos. Como apresentam os

pesquisadores Erick Melo e Gabriel Cid, o plano diretor do Rio de Janeiro em 1996, ano em

que tem início o auge da eminência de reformas e de privatização do estádio, focava em:

“ações  promotoras  do  turismo,  do  entretenimento  e  do  setor  imobiliário,  de  maneira  a

contornar  a  decadência  econômica  pela  qual  passava  a  cidade  após  longo  processo  de

desindustrialização e da perda de status” (MELO; CID, 2019, p. 708). Essa característica fica

evidente de maneira acentuada na construção dos novos camarotes, que recebiam destaque na

obra,  e  também na  ampliação  do  setor  de  cadeiras  especiais.  Sobre  os  camarotes,  como

apresenta o JB em uma matéria sobre a entrevista de Francisco de Carvalho, o presidente da

Suderj, o grande objetivo era capitalizar através desses camarotes e atrair megaeventos:

Com uma média de 219 jogos realizados em 1999, o presidente da Suderj acha que
um camarote no estádio é um bom negócio. ‘Na Sapucaí, paga-se RS 30 mil para
assistir ao desfile. O Maracanã funciona o ano inteiro. Queremos promover shows



72

internacionais, inclusive já entramos em contato com os Rolling Stones e o U2’,
antecipou (ÁGUA, 2000, p. 27).

Com foco nos megaeventos, grandes espetáculos nacionais e internacionais e na atração

de turistas, que majoritariamente possuem alto poder aquisitivo e não são necessariamente

ligados com a cultura e os clubes,  essa lógica representa um risco eminente ao elemento

cultural  do futebol no âmbito regional e nacional. O torcedor das classes populares perde

espaço para o consumidor, sendo excluído desse elemento tão importante na vida das classes

populares e relegado ao espetáculo através da televisão, que por sua vez avança com a adoção

do sistema pay-per-view e streamings pagos que dificultam ainda mais o acesso.

3.2 As reformas e o processo de tombamento do Maracanã no século XX

Um  dos  pontos  importantes  desse  contexto  de  obras  do  Maracanã,  é  que

concomitantemente ocorreu o processo de tombamento do estádio pelo Iphan. Em agosto de

2000, meses depois das obras que implementaram as cadeiras nas arquibancadas, o processo

de  tombamento  pelo  Iphan  teve  um  grande  avanço,  sendo  solicitada  a  homologação  do

tombamento por parte do Conselho Consultivo do Patrimônio Cultural (BRASIL, 2000f). Um

mês  depois,  no  dia  26  de  setembro,  o  Ministro  de  Estado  da  Cultura  homologou  o

tombamento do Maracanã (BRASIL, 2000d). Já no dia 19 de dezembro de 2000, foi realizado

o pedido de inscrição do bem no Livro do Tombo Arqueológico, Etnográfico e Paisagístico

(BRASIL, 2000g), sendo inscrito no dia 26 de dezembro de 2000 (BRASIL, 2000a). 

O processo de tombamento, entretanto, teve início ainda na década de 1980, quando em

1983 o Sphan (atual Iphan) iniciou um estudo sobre a validade do bem como patrimônio

(BRASIL, 1983a). Inicialmente, contudo, o estudo não resultou no tombamento do estádio,

pois, conforme inferiram os pesquisadores do Iphan em 1997, a tramitação foi interrompida

por conta da decisão da Diretoria  de Tombamento e Conservação (DTC) de realizar  “um

estudo maior, englobando toda a categoria de estádios nacionais, para se averiguarem quais os

que mereciam o tombamento, por sua exemplaridade dentro desta série” (BRASIL, 1997c).

Ou seja, foram requisitados novos e mais aprofundados estudos, de modo a englobar mais

estádios no Brasil para avaliar essa possibilidade de tombamento de estádios de futebol, algo

que não fazia  parte  do escopo do instituto.  O Maracanã,  incluído nesse grande grupo de

edificações,  ficou  com seu processo  de  tombamento  engessado por  conta  da  espera  pelo

término dos estudos referentes aos outros estádios. Algo que foi agravado por uma série de

dificuldades desse empreendimento. Primeiramente, pela falta de recursos disponíveis para
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realizar tal ação. Mas, além do fator monetário, havia outros problemas que atrapalharam tal

pesquisa,  como:  a  dificuldade  de  conseguir  informações;  falta  de  dados  de  órgãos

relacionados; ineditismo de um estudo nunca antes realizado pelo instituto, o que gera novos

problemas metodológicos; além de poucos auxiliares (BRASIL, 1984, p. 44).

Entre 1984 e 1987, o processo de tombamento ficou paralisado. Segundo o Iphan, isso

ocorreu por conta da necessidade de um parecer técnico. Assim, somente em 1993, um ano

depois do desastre ocorrido na final do Campeonato Brasileiro de 1992 e com o surgimento

das  novas  propostas  e  debates  de  reforma  ou  destruição  do  estádio,  temas  abordados

anteriormente, o processo de tombamento foi reavivado nas discussões dentro do instituto,

ainda sendo considerado como um caso aberto e pendente (MELO; CID, 2019, p. 708).

Entretanto,  com o  alavancar  de  um “eminente  risco  de  descaracterização  ao  Estádio

Mario Filho” (BRASIL, 1997a), o Departamento de Proteção do Iphan tomou a decisão de

aplicar o “artigo 7º da Portaria 11, de 11 de setembro de 1986, que dispensa a instrução formal

de  um  processo  de  tombamento”  (BRASIL,  1997a).  Além  disso,  o  Iphan  decidiu  por

desvincular o processo de tombamento do Maracanã dos estudos abrangentes realizados em

escala nacional, tendo em vista que isso atrasaria ainda mais o processo que se tornou urgente:

“Sendo assim, nossa decisão foi desvincular do processo o material de pesquisa já recolhido

sobre a série ‘estádios’, incorporando o mesmo aos nossos arquivos de estudos temáticos”

(BRASIL, 1997a).

Esse risco se constituiu em decorrência dos debates e tentativas de reformas no estádio,

que paulatinamente eram apresentadas em diversas ocasiões desde 1994, como já abordado.

Tendo um ponto de inflexão em 1997, com os projetos suscitados prevendo até mesmo a

instalação de uma raia olímpica no estádio de futebol, a demolição do Estádio de Atletismo

Célio de Barros e o Parque Aquático Júlio Delamare50. Por esse motivo, o Iphan solicitou aos

responsáveis pelo projeto o acesso aos documentos detalhados da licitação, que responderam

que o instituto só teria acesso “após o término do processo licitatório para a concessão do

Complexo  Maracanã”  (BRASIL,  1997b,  p.  172).  A resposta  não  foi  bem  recebida  pelo

instituto, que protestou contra essa decisão, principalmente porque o bem se encontrava em

50 Em decorrência  disso,  um parecer  do  Iphan  sobre  o  encaminhamento  do  processo  de  tombamento  do
Maracanã,  datado  de  1997,  apresenta  centralidade  desse  ponto.  Como  é  perceptível,  foi  solicitada  a
ampliação para além do estádio de futebol, englobando as áreas do Complexo Maracanã. Conforme o trecho
apresenta: “a análise do bem parece-nos indicar que o objeto do tombamento deveria ser mais amplo do que
o ora  proposto,  podendo  incorporar  também os  outros  prédios  do  complexo  desportivo  do  Estádio  do
Maracanã” (BRASIL, 1997a, p. 122). Esse ponto é central nos eventos da tentativa de demolição de partes
do complexo na década de 2010, como será abordado no subcapítulo 3.4, pois o Complexo Maracanã foi
tombado por completo, algo que só foi de conhecimento dos agentes da tentativa de demolição tardiamente.
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processo de tombamento, ou seja, qualquer alteração deveria necessariamente ter a ciência do

Iphan.

Além dessa  negativa,  pesquisadores  do  Iphan relataram em laudo  de  inspeção  que  a

administração  da  Suderj  dificultou,  em 1997,  o  acesso  dos  pesquisadores  ao  interior  do

estádio, atrapalhando os estudos sobre o bem:

Tendo em vista a instrução do processo 1.094-T-83, Estádio Mário Filho, tentamos,
na presente data, vistoriar o bem em tela, para poder-se ter um registro do estado de
conservação do mesmo no momento em que se pede o tombamento, para auxiliar a
avaliação a ser feita pelo Conselho Consultivo. Contudo, o acesso ao estádio foi-nos
dificultado pela administração da SUDERJ, de maneira que somente observamos a
situação geral do monumento em seu exterior, assim como nas áreas que são abertas
à visitação dos turistas (BRASIL, 1997c, p. 126).

Dessa forma, é levantada a possibilidade de que o alto-comando da Suderj não cooperou

com o instituto de patrimônio, sendo a autarquia governada naquele momento pelo presidente

Raul Raposo, no qual, por sua vez, detinha um grande interesse em privatizar e reformar o

Maracanã durante  toda  a  década  de  1990.  Outro  ponto  que  contribui  para  isso,  é  o  fato

apresentado de que foi negado o acesso aos documentos do projeto de reforma, mesmo com o

bem em estudo de tombamento. Assim, essa falta de cooperação ocorreu, provavelmente, por

conta de uma tentativa dos agentes responsáveis de não deixar com que o bem fosse tombado,

pois isso dificultaria a implementação de projetos com propostas de obras que alterassem de

maneira significativa o estádio. Até por esse motivo, o processo de tombamento foi visto por

parte  da  imprensa  como um atraso,  um arrasto  para  a  modernização do Maracanã e  um

engessamento  do  estádio.  Como  será  abordado  adiante,  essa  narrativa  não  constitui  a

realidade dos fatos,  pois o projeto apenas previa o respeito  a determinadas características

fundamentais e ainda incluía a possibilidade de reformas modernizadoras. Um exemplo dessa

visão que expõe o tombamento como algo contraditório à modernização do estádio, é visível

no JB logo após o alavancar do processo. Matéria na qual o tombamento é apresentado como

algo inútil, que atrapalharia em qualquer reforma com o objetivo de transformar o Maracanã

em um estádio do século XXI, além de suscitar a possibilidade de uma lei destombar o estádio

(CAMINHO, 2000, p. 10).

Apesar  dos  problemas,  o  bem  foi  tombado.  É  perceptível  que  as  transformações

salientadas  na mídia foram uma das  principais  motivações para o avanço do processo de

tombamento,  sendo,  inclusive,  citadas  nos  documentos  para  explicitar  a  emergência  da

retomada do processo. Entre os pontos centrais desse tombamento, é possível citar que ele não
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engessava o Maracanã como algo a nunca ser modernizado ou melhorado, ao contrário do que

a mídia argumentava. Conforme apresenta um memorando do Iphan de 1997:

O  tombamento  do  Maracanã  não  impedirá  que  se  introduzam  intervenções  que
visem  modernizar  e  aprimorar  a  qualidade  do  serviço  oferecido,  as  quais  são
certamente inerentes à sua categoria de estádio oficial. Essas intervenções devem,
contudo,  respeitar  a  essência  da  obra  e  se  condicionar  às  premissas  de  sua
preservação  como patrimônio  histórico  e  artístico  nacional  (BRASIL,  1997d,  p.
151).

Dessa forma, é perceptível que o seu tombamento não visava impedir qualquer tipo de

obra,  e  sim  delimitar  para  que  somente  fossem  permitidas  aquelas  obras  cujo  projeto

respeitasse a essência original do estádio. De modo a impedir propostas como aquela de João

Havelange,  na  qual  previa  a  demolição  do  Maracanã,  ou  aquelas  como a  do  projeto  da

concessionária em 1997 que propunha a inserção de uma raia olímpica no estádio de futebol.

De maneira enfática, valoriza a sua importância histórica, arquitetônica e cultural. Além de

reconhecer  a  sua  importância  como  elemento  cultural  fundamental  da  cidade  do  Rio  de

Janeiro e  de seus  habitantes.  Mas não apenas  destes,  pois  é apresentado em determinado

momento  por  Nestor  Goulart  Reis  Filho  que  o  estádio  não  somente  é  de  extraordinária

monumentalidade como possui “valor simbólico para a quase totalidade do povo brasileiro, de

todas as regiões e não apenas para os habitantes do Rio de Janeiro” (BRASIL, 2000e, p. 200).

O tombamento do Maracanã, vale salientar, foi calcado principalmente em uma noção

teórica sobre monumentos que os pensavam com centralidade em sua função social  e nas

relações  de  poder  de  sua  arquitetura,  tal  como  Michel  Foucault.  Conforme  apresenta  o

memorando  assinado  pelo  arquiteto  Prof.  Dr.  Nestor  Goulart  Neto  Filho  em  2000,  sua

importância era em decorrência principalmente de uma característica democrática e pelo fato

de não se apresentar como uma forma de afirmação de poder sobre o povo:

O  Urbanismo  e  a  Arquitetura  (sobretudo  as  obras  de  uso  coletivo)  têm  uma
dimensão simbólica, que ultrapassa os limites dos aspectos utilitários. Mas poucas
vezes a monumentalidade reúne qualidades simbólicas de caráter democrático. Em
geral,  as obras monumentais são afirmações de poder sobre o povo. Neste caso,
ocorre o contrário. O Maracanã tem a monumentalidade da massa que o utiliza, à
qual representa. Não deve ser descaracterizado (BRASIL, 2000e, p. 200).

A partir  desse  ponto  de  vista,  o  arquiteto  salientava  que  o  Maracanã  era  um espaço

democrático e de grande importância cultural para a população, que o utilizava e que se sentia

identificado culturalmente, sendo um espaço de criação e propagação cultural. Não sendo uma

obra monumental de afirmação vertical do poder. Salientando, também, que esse bem não
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poderia ser abandonado ou significativamente transformado de modo a ser descaracterizado,

além de pontuar o caráter frágil das instituições democráticas no país que colocava em risco o

Maracanã:

No Brasil, dada a fragilidade das instituições democráticas e da cidadania, é comum
os monumentos e espaços de uso popular serem abandonados e descaracterizados. A
dimensão simbólica das grandes obras e dos grandes espaços de uso popular e a
manutenção de um nível elevado de qualidade nessas obras e nesses espaços é um
objetivo cultural relevante (BRASIL, 2000e, p. 200).

Assim,  fica  evidente  que  o  caráter  democrático  e  cultural  do  estádio  era  um  ponto

importante para o ímpeto de realizar o seu tombamento e preservá-lo. Algo que não foi levado

em conta no projeto de reforma para 2007 e na posterior descaracterização do Maracanã, que

ocorreu na reforma para a Copa de 2014. 

Apesar  do  tombamento,  se  perdeu  o  caráter  plural  do  estádio  em  decorrência  da

destruição da geral em 2005, que será abordada mais adiante nesta monografia. Já na década

seguinte, conforme será tratado no subcapítulo 3.4 sobre as reformas para a Copa de 2014, o

fato do tombamento do estádio prever  obras modernizadoras,  de modo a não o engessar,

deixou brechas que possibilitaram as reformas que destruíram completamente o seu interior,

que ficou descaracterizado e propiciou ainda mais a elitização.

3.3 Reforma para os Jogos Pan-Americanos de 2007 e o fim da geral

Após as  reformas  para  o Mundial  de  Clubes  e  as  fracassadas  tentativas  de  sediar  as

Olimpíadas de 2004 e a Copa do Mundo de 2006, o próximo passo para a arenização do

Maracanã foram as reformas para os Jogos Pan-Americanos de 2007. Sendo a obra que mais

impactou o estádio nos primeiros 60 anos de sua história, principalmente pelo fim da geral.

Logo depois do fracasso da candidatura para as Olimpíadas de 2004, o COB desistiu em

dezembro de 1999 de pleitear para sediar as Olimpíadas de 2008, que foi decidida já em 2001.

Com isso, o COB concentrou-se na candidatura de 2001 para os Jogos Pan-Americanos de

2007, de forma a  dar os primeiros passos para uma futura candidatura para sediar os Jogos

Olímpicos de 2012. Isso em um contexto em que a cidade perdeu o GP de Motovelocidade

(motocicletas),  a Formula Indy (monopostos) e  estava ameaçada de perder  a Copa Davis

(tênis) para Florianópolis, o que rendeu críticas da imprensa sobre o fato de que a cidade

estava cada vez mais distante do sonho de ser a capital  mundial do esporte,  que era algo

recorrente na mídia e nos órgãos brasileiros durante todo a década de 1990 (GRIJÓ, 2001, p.

1) e remonta até mesmo ao contexto de construção do Maracanã nos anos 1940.
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Em 2002, entretanto, o Brasil sediou os Jogos Sul-Americanos (não confundir com Jogos

Pan-Americanos),  de  forma  a  credenciar  o  país  para  o  pleito  da  sede dos  Jogos  Pan-

Americanos que ocorreu ainda em 24 de agosto de 2002 (INFORME, 2002, p. 6). Sendo

efetivamente vencedor na votação da Assembleia da Organização Desportiva Pan-Americana

(ODEPA), derrotando a  concorrente San Antonio (Texas – EUA) em uma disputa apertada

(UMA,  2002,  p.  5).  Conforme  apresentou  o  presidente  do  COB,  Carlos  Nuzman,  em

entrevista ao JB, o objetivo declarado da candidatura era fomentar o esporte no país  para

tornar o Brasil uma superpotência esportiva (além do futebol), fomentando também o turismo

na  cidade.  Esse  segundo  ponto,  importante  denotar,  está  ligado  com  a  expansão  dos

megaeventos  esportivos  do  final  do  século  XX,  que  tomaram  uma  forma  gigantesca  e

movimentam milhões através do turismo, assim como a atração de investimentos da iniciativa

privada. Sobre a candidatura do país para as Olimpíadas, é afirmado por Nuzman que desde

aquele  momento  a  ideia  era  se  candidatar  sucessivamente  até  conseguir  sediar  os  Jogos

Olímpicos, com o país sendo sede apenas da edição de 2016 (GRIJÓ; PINTO, 2002, p. 5).

Nesse período, vale salientar, também ocorreu uma disputa interna no Brasil sobre qual

cidade  sediaria os  Jogos  Olímpicos  de  2012,  sendo  o  Rio  de  Janeiro  e  São  Paulo  os

protagonistas  da  disputa.  Como  apresentado  por  Cesar  Maia,  prefeito  do  Rio  de  Janeiro

naquele momento, o Pan-Americano foi um elemento fundamental para a posterior vitória da

cidade, que mesmo não sediando o evento em 2012, o fez em 2016. Com  o município já

apresentando algumas instalações preparadas para o evento após a realização dos Jogos Pan-

Americanos, uma espécie de carta na manga na concorrência interna (DUELO, 2003, p. 4).

Para hospedar o Pan-Americano, o COB apresentou que seriam utilizadas 23 instalações

esportivas, sendo 16 reformadas e mais 7 outras instalações que seriam construídas (GRIJÓ;

PINTO, 2002, p. 5). No dia 17 de outubro de 2003, teve início a primeira parte das obras do

Complexo  Maracanã:  o  Maracanãzinho  foi  reformado,  com  um  orçamento  inicial  de

aproximadamente R$ 18 milhões, descaracterizando completamente o estádio. As obras, como

é perceptível na mídia, foram apresentadas como um rumo à modernização e ao conforto. Os

outros elementos do Complexo Maracanã, como o Célio de Barros e o Parque Aquático Júlio

Delamare também foram reformados em menor grau (MARACANÃZINHO, 2003, p. 4).

Ainda em 2003, foi lançada a pedra fundamental da construção do Estádio Olímpico João

Havelange (nome utilizado naquela época), atual Nilton Santos. O estádio tinha previsão para

acomodar 45 mil pessoas, mas apresentava inicialmente a possibilidade de ampliação para 60

mil em caso de vitória no pleito contra São Paulo para sediar os Jogos Olímpicos de 2012

(GRIJÓ;  GAZZANO,  2003,  p.  6).  A  obra  teve  um  orçamento  de  custo  inicial  de
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aproximadamente  R$  60  milhões,  sendo  em um primeiro  momento  apontada  por  alguns

setores  da  mídia  como  um passo  para  a  modernização.  Entretanto,  a  sua  construção  foi

marcada por uma série de problemas: conflitos entre consórcios e construtoras, esquemas de

corrupção, morte de operários, greves e muitos outros problemas. Entre os principais pontos, é

importante salientar a demora da obra que era prevista para ser finalizada em 2004, mas que

só  teve  fim  pouco  tempo  antes  do  começo  do  evento.  Os  gastos,  muito  por  conta  da

corrupção, saíram da casa dos R$60 milhões iniciais  e ultrapassaram a marca de R$ 350

milhões  (PERDAS,  2007,  p.  6).  Todos  esses  pontos,  dessa  forma,  acabaram mudando  a

opinião pública, que começou a rejeitar a construção do estádio e foi amplamente contra esse

enorme gasto de dinheiro público.

O Maracanã, nesse sentido, teve um desfecho parecido. A obra no estádio previa um custo

total de 71 milhões para o Governo do Estado do Rio de Janeiro, mas ultrapassou a casa de

230 milhões  (PERDAS, 2007,  p.  6).  Com o intento  já  estabelecido de sediar  a  Copa do

Mundo de 2014, o estádio foi incluído no pacote de reformas para o Pan-Americano de 2007.

As obras se iniciaram em janeiro de 2005, com a interdição do estádio começando apenas a

partir de abril de 2005, por conta das obras que visavam o rebaixamento do gramado (GERAL

VIRA, 2004, p. 26). A previsão de término inicial era estipulada para o 2º trimestre daquele

ano  (ERTHAL,  2004,  p.  21).  Entretanto,  as  obras  no  estádio,  assim  como  no  Estádio

Olímpico, atrasaram por uma série de razões, entre elas a falência da empreiteira responsável

pelas obras. Assim, o Maracanã foi sucessivamente tendo a sua reabertura postergada, fato

que  fez  com  que  alguns  elementos  da  mídia,  como  o  JB,  tecessem  críticas  severas  ao

andamento das obras (GRIJÓ, 2005, p. 28). A reabertura só ocorreu em 22 de janeiro de 2006,

em  um  clássico  Vasco  e  Botafogo,  mas  ainda  com  o  novo  setor  de  cadeiras  em  obras

(BOTAFOGO, 2006, p. 31). 

O  projeto,  em  sua  totalidade,  apresentava  o  rebaixamento  do  gramado  em  1,20  m,

ampliação do estacionamento, vestiários, banheiros e instalação de dois novos telões de alta

definição no estádio. Entretanto, faz-se necessário dar enfoque ao principal ponto do projeto:

a instalação de 28 mil cadeiras no estádio, que foram instaladas através de uma reforma que

destruiu os setores conhecidos como geral e cadeiras comuns para construir um novo setor no

local, unificado e composto apenas por assentos com cadeiras pintadas de azul, parte coberta e

parte  descoberta  (GERAL VIRA,  2004,  p.  26).  A figura  16  apresenta  esse  novo  setor

construído, que era chamado de cadeiras azuis51.

51 Não confundir  com as  cadeiras  azuis  do pré-reforma,  que se situavam acima da  geral  e  também eram
chamadas de cadeiras comuns.
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Figura 16 – Representação do Maracanã após as reformas para o Pan-Americano de
2007

Fonte: Maracanã 70 anos, 2020.

A geral,  discutida  de  maneira  mais  pormenorizada  no  subcapítulo  2.2,  era  um  dos

elementos  mais  característicos  do  Maracanã,  sendo  destruída  na  reforma  mesmo  com  a

extrema importância  dada  à  geral  no  processo  de  tombamento  nos  anos  1990 (BRASIL,

2000c, p. 182). Assim, esse importantíssimo elemento foi extinto, descaracterizando o estádio

e reordenando a sua dinâmica, sendo o primeiro grande salto para a elitização do Maracanã.

Na época das obras, o secretário de Esportes até suscitou a sugestão para preços populares no

novo  setor:  “vamos  sugerir  aos  clubes  que,  no  Campeonato  Estadual  e  no  Brasileiro,  as

cadeiras atrás do gol e entre as duas bandeirinhas sejam vendidas pelo mesmo preço da geral,

por  uma  questão  de  tradição”  (GERAL VIRA,  2004,  p.  26).  Essa  sugestão  aos  clubes,

entretanto, não apresentou resultado efetivo. Com os preços praticados no estádio pós-reforma

sendo praticamente inacessíveis para as classes baixas da população.

De  acordo  com  as  informações  presentes  no  gráfico  1,  que  exibe  graficamente  a

porcentagem do salário-mínimo necessária para a compra dos ingressos na geral (2000-2005)

e nas cadeiras azuis (2007-2010), e a tabela 1 que apresenta os dados correspondentes para a

consulta, fazendo isso através da comparação entre os preços dos ingressos com o salário-

mínimo vigente no mês das partidas, houve um aumento significativo do valor dos ingressos.

A porcentagem do salário-mínimo para assistir uma partida de futebol no Maracanã se elevou

de maneira considerável, dificultando o acesso das classes populares.
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Gráfico 1 – Comparativo entre os preços dos ingressos da geral e das cadeiras azuis
(2000-2010)

Fonte: Elaborado pelo autor, 2022.

Tabela 1 – Comparativo entre os preços dos ingressos da geral e das cadeiras azuis
(2000-2010)

(continua)

Ano Média Preço Mínimo Moda Preço Máximo

2000 1,63% 0,66% 1,32% 3,31%

2001 1,48% 1,11% 1,67% 1,67%

2002 1,64% 1,00% 1,50% 2,78%

2003 1,38% 0,42% 1,25% 2,50%

2004 1,37% 0,77% 1,25% 1,92%

2005 1,41% 1,15% 1,15% 1,92%

2006 - - - -

2007 5,09% 3,95% 5,26% 8,57%

2008 6,35% 4,82% 4,82% 14,46%

2009 4,23% 2,15% 4,30% 6,45%

2010 5,58% 3,92% 5,88% 5,88%

Fonte: Elaborado pelo autor, 2022.

Conforme o gráfico 1 e tabela 1 apresentam52, o preço mínimo de um ingresso em 2007

(3,95%) com as cadeiras azuis representa quase quatro vezes o valor do mais elevado preço

mínimo durante o período em que ainda existia a geral (1,15%). A série segue elevando-se

52 Importante frisar que em 2006 a obra não estava pronta em sua totalidade, portanto, não houve venda das
cadeiras azuis e nem da geral.

2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010
0,00%

1,00%

2,00%

3,00%

4,00%

5,00%

6,00%

7,00%

8,00%

9,00%

10,00%

11,00%

12,00%

13,00%

14,00%

15,00%

Média Preço Mínimo Moda Preço Máximo



81

entre 2007 e 2008, tendo apenas uma leve baixa em 2009, mas ascendendo novamente no

último ano em que existiu  as  cadeiras  azuis.  O preço máximo,  notavelmente  de  partidas

especiais e de grande apelo, apresenta uma elevação absurda: o preço máximo de um ingresso

da geral no período histórico apresentado é 3,31% em 2000, enquanto o preço máximo das

cadeiras  azuis  na  série  histórica  apresentada  é  14,46%  em  2008,  mais  de  4  vezes  a

porcentagem  do  salário-mínimo  necessário  anteriormente.  A  moda,  da  mesma  forma,

apresenta que o preço mais recorrente variou entre 1,67% e 1,15% no período de 2000 e 2005,

enquanto durante a vigência das cadeiras azuis a moda apresentou valores entre 4,30% e

5,88%, notavelmente quase 4 vezes mais.  A média,  do mesmo modo, apresenta valores e

variações similares à moda.

Tendo isso em vista, fica evidente que esse discurso de venda de ingressos populares não

se concretizou após a destruição da geral. A partir desse momento, uma significativa parcela

da  população  já  foi  excluída  do  estádio,  dando  início  ao  processo  de  gentrificação  do

Maracanã. Isso ocorre, conforme apresenta o historiador Luiz Antônio Simas sobre o fim da

geral, através de um processo de submissão ao capital e ascensão da presença de discursos

legitimadores dessas mudanças que trazem consigo a limpeza social: 

[…] o fim da geral representa um momento sintomático do processo de gentrificação
dos estádios de futebol, mas vai além disso. Uso gentrificação no sentido dado ao
termo pelos estudos pioneiros de Ruth Glass (1964) e Neil Smith (1996); aquele que,
grosso  modo,  designa  um processo  de  aburguesamento  de  espaços  nas  grandes
metrópoles  e  gera o afastamento das  camadas populares  do local  modificado.  O
espaço gentrificado passa a ser gerido prioritariamente pelos interesses do mercado
financeiro, do grande capital e quejandos. Este processo de submissão ao capital é,
em geral,  acompanhado de discursos legitimadores  que vão  desde o “tratamento
ecologicamente correto” até a “gestão financeira responsável” (SIMAS, 2021, não
paginado).

Esses  discursos  legitimadores  para  a  gentrificação,  apresentados  de  diferentes  formas

desde as primeiras tentativas de privatização do Maracanã na década de 1990, possuem esse

argumento central de que as reformas trariam modernização, conforto e segurança para os

torcedores.  Embora,  como é  possível  perceber  através  do  gráfico  1,  elas  representem ao

mesmo tempo uma exclusão de uma camada significativa da sociedade do acesso ao estádio.

E, assim como discutido no subcapítulo 2.2, a demolição da geral foi um passo desse processo

de arenização que possui  como um dos objetivos  a  segregação desse espaço apenas  para

consumidores, e não torcedores. Tal modelo busca esses consumidores dispostos a pagar caro

por  esse  conforto  e  tecnologia,  que  frequentam esse  espaço  de  maneira  ordeira  e  quase
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figurante,  sendo  esse  consumidor  considerado  civilizado  em contraposição  à  barbárie  do

período anterior, principalmente por não apresentar formas de protagonismo. 

Com  esse  processo  de  gentrificação  provindo  da  arenização,  a  busca  pelo  figurante

consumidor  que  não  se  interessa  por  formas  de  protagonismo  e  majoritariamente  não

apresenta o interesse cultural no esporte, notavelmente, faz com que o elemento cultural do

futebol  vá  se  esvaindo,  tornando-se  cada  vez  mais  um  mero  produto  comercial  que

movimenta quantias enormes através dos grandes ou megaeventos. E esse processo suscitado

é um grande risco para a cultura nacional, tendo em vista que o futebol, esporte no qual a

partir  do  século  XX torna-se  o  elemento  unificador  mais  importante  do  país,  é  um dos

componentes  que  nos  fazem  enquanto  nação.  Em  terras  tupiniquins,  o  futebol  não  é

meramente um ópio do povo como as  más-línguas costumavam expor,  e  sim o elemento

cultural identitário (tanto regional, nacional, local e pessoal) mais importante de toda uma

nação. O futebol é parte integral da cultura brasileira.

Através  dessa  gentrificação,  o  torcedor  mais  humilde  das  metrópoles  é  excluído  do

estádio e fica relegado a ter somente a experiência televisiva do espetáculo, no qual ainda

perde seu brilho pela arenização e busca concentrada mais em  “encenações comportadas e

adequadas  à  transmissão  televisiva,  do  que  a  um espaço  de  livre  manifestação  coletiva”

(MASCARENHAS, 2013, pp. 158-159). Dessa forma, esse torcedor é privado de uma série

de  elementos  culturais  que  vão  além das  quatro  linhas,  tanto  por  conta  da  decadência  e

extinção  das  expressões  culturais  pela  arenização  quanto  pela  privação  de  participar

presencialmente em um estádio. Conforme abordado no subcapítulo 2.2, um estádio apresenta

uma série de elementos culturais que vão muito além do futebol praticado em si, como os

torcedores fantasiados, práticas variadas, interações sociais, hábitos, bandeirões, bandeiras,

gestos  e  inclusive  músicas  de  arquibancada.  Sobre  esse  último  ponto,  vale  salientar  a

importância do samba nas arquibancadas do Rio de Janeiro, que sempre se fez presente nas

vozes de milhares de torcedores. Sendo de maneira original como no samba-enredo da Unidos

da Tijuca de 1998 entoado pela torcida do Vasco ou através das adaptações como a clássica

“Domingo, eu vou no Maracanã, vou torcer pro time que sou fã […]” (DOMINGO, 2020),

entoada com variações por todas as torcidas do Rio de Janeiro. O Samba, vale salientar, é

também um elemento cultural popular importantíssimo da sociedade carioca apropriado pelo

capital.

De  maneira  imediata,  esse  processo  de  destruição  de  um  espaço  de  sociabilidade  e

expressão  cultural  das  camadas  populares  foi  sentido  por  seus  frequentadores.  Há vários

exemplos do misto de emoções, desde a preocupação com a possível exclusão dos estádios,
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que  se  confirmou,  até  a  perda  de  elementos  culturais  e  identitários  criados,  recriados  e

expressos naquele espaço. O ano de 2005 marcou o fim da geral.

Entre os exemplos, é possível citar a matéria do UOL sobre o último jogo com a geral no

Maracanã em uma fatídica partida entre Fluminense e São Paulo, uma discreta despedida, na

qual salienta esses pontos. Primeiramente, a reportagem apresenta a fala de um geraldino que

se vestia como os integrantes da banda de rock Kiss, no qual mostrou preocupação com a

demolição desse espaço: “Faz 20 anos que eu venho de geral. É muito triste o que vão fazer.

Ninguém sabe agora como os geraldinos vão fazer para vir ao Maracanã. Vai acabar essa

energia”  (MONKEN,  2005).  Depois  disso,  a  matéria  apresenta  uma  série  de  outros

depoimentos: o pintor Sílvio Antunes Teixeira segurava com bom humor o seguinte protesto

“Maracanã sem geral é casamento sem sexo!!!!!!” (MONKEN, 2005); também pintor, seu

amigo Francisco Menezes Amaro, de 35 anos, salienta que “A geral é o coração do Maracanã.

Sem geral, o Maracanã não existe” (MONKEN, 2005); a vovó da geral, uma geraldina tricolor

marcante, expôs suas emoções e vínculo cultural, identitário e sentimental ao dizer chorando

para a reportagem que “Isso aqui é a minha vida. Não pode acabar” (MONKEN, 2005). 

O sentimento de perda de um importante espaço cultural e de sociabilidade, sentido por

todos  os  geraldinos,  é  sintetizado  nos  atos  salientados  pela  reportagem:  “Após  o  fim da

partida,  muitos  torcedores  beijaram o chão da geral  e  levantaram as  mãos para os  céus”

(MONKEN,  2005).  Apesar  da  vitória  do  tricolor  carioca,  as  lágrimas  correram no  setor

durante o jogo e após o apito final, pois a derrota não era do clube, mas sim da perda do

espaço cultural e de socialização por parte do torcedor popular. Como exemplifica a matéria,

Euzébio Rodrigues, 49 anos, foi o último a abandonar o setor e ficou aos prantos após a

partida, emocionadamente apontando a importância da geral em sua vida: “É uma tristeza

muito grande. Vinha à geral desde os meus 14 anos e vivi grandes emoções aqui. Fazia chuva

ou sol estava na geral” (MONKEN, 2005).

Outro grande exemplo dessa comoção popular sobre a perda de seu espaço e o medo da

gentrificação, que logo de cara já era evidente naquela época, é a entrevista com os humildes

trabalhadores que realizaram as obras no Maracanã, alguns geraldinos e frequentadores do

estádio. Um trabalhador, não identificado, até apresenta essa dualidade de fazer um serviço

que  não  é  benéfico  para  sua  classe,  mas  que  é  a  única  opção  de  sobrevivência  pelo

desemprego: “Ruim numa parte, mas boa na outra. Boa porque a gente tamo trabalhando,

serviço tava difícil. E ruim porque a gente tá destruindo um patrimônio” (ESPECIAL, 2013).

Entretanto, vale salientar, não apenas as camadas populares, diretamente afetadas com

essa destruição da geral, que apresentaram insatisfação. Conforme apresenta a reportagem do
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UOL,  o  Conselheiro  do  Fluminense  com acesso  à  tribuna  de  honra,  Desirée  Rogério  de

Oliveira, de 55 anos, aponta a sua inconformação com a implementação desse processo de

gentrificação: “Vai acabar o setor mais democrático do futebol independente de qualquer raça

ou categoria. Aqui na geral, todo mundo é um só” (MONKEN, 2005).

Todas essas manifestações de preocupação e desagrado com a destruição da geral e a

evidente  possibilidade  de  gentrificação  do  estádio,  entretanto,  foram  sucumbidas  pela

narrativa linear do grande capital,  das classes altas e dos agentes do neoliberalismo que é

reproduzida na grande mídia. A grande maioria das fontes jornalísticas consultadas apoiam

essa lógica de arenização do estádio, que é hegemônica nos meios de comunicação, como

apresenta Luiz Antônio Simas: 

Há  ainda  um  discurso  hegemônico  na  mídia  que  glorifica  o  embelezamento  e
esconde as contradições sociais que ele traz. A limpeza social é silenciosa, enquanto
a limpeza urbana toca seus tambores,  se apropria de códigos do que ela mesma
destrói e domina, pela propaganda, os corações e mentes. Sugiro que este processo
possa ser pensado a partir do conceito aparentemente paradoxal de ‘perversidade do
bem’. É bom ver o jogo confortavelmente; é bom ter um camarote climatizado [...]
Mas  é  de  uma  perversidade  castradora,  higienista,  desarticuladora  de  laços
comunitários,  fria  como  um  museu  virtual,  adequada  ao  delírio  dos  barões  do
mercado imobiliário. É bom, mas não é para todos. Está longe de ser. É perverso
quando se apropria dos ícones de um local e louva estes ícones para destruí-los ou
submetê-los a escusos interesses (SIMAS, 2021, não paginado).

Dessa forma, o atropelo das classes populares em favor de uma arenização e gentrificação

do estádio tomou proporção e foi realizada a partir de 2005 com o início das obras. O estádio,

assim, foi palco de um megaevento, o Pan-Americano, que atraiu turistas do mundo todo.

Enquanto  as  classes  populares  perderam  seu  espaço  de  sociabilidade  e  de  produção  e

reprodução  cultural,  sendo  paulatinamente  excluídas  do  acesso  ao  estádio.  Isso  com  a

promessa de que o Maracanã, nessa forma, sediaria mais uma Copa do Mundo. Entretanto,

esse processo de arenização e gentrificação, em conjunto com a completa descaracterização

de um patrimônio tombado, teve mais um passo com as obras futuras para a Copa de 2014.

3.4 O fim do sexagenário Maracanã, a construção do Novo Maracanã para a Copa de

2014 e a sua concessão: conflitos e impactos

Embora a reforma do Maracanã para os Jogos Pan-Americanos salientasse a promessa de

que o estádio sediaria a Copa do Mundo com essa nova característica arquitetônica, isso não

se concretizou na realidade. Para a Copa do Mundo de 2014, o estádio foi quase inteiramente
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reformado,  sendo  descaracterizado  e  implicando  em  um  grande  avanço  da  arenização,

gentrificação e em gastos estratosféricos.

No dia 30 de outubro de 2007, meses após o encerramento dos Jogos Pan-Americanos, a

FIFA oficializou o Brasil como sede da Copa do Mundo de 2014 (FESTA, 2007, pp. 4-5). A

disputa não foi acirrada, com o Brasil chegando ao final do pleito como candidato único.

Inicialmente,  a  ideia  era  realizar  uma  candidatura  conjunta  entre  Brasil,  Argentina  e

Colômbia, mas a ideia não se concretizou (ACLAMAÇÃO, 2007, p. 4). Como apresenta o JB,

Joseph Blatter, presidente da FIFA àquela altura, apenas evidenciou que a única forma do país

não sediar a Copa seria se não apresentasse evolução considerável das condições necessárias,

para a FIFA, da realização do evento no dia 1 de junho de 2012 (FESTA, 2007, pp. 4-5).

Para tratar da reforma no estádio, é preciso voltar cronologicamente na narrativa. Em

2006,  Joseph Blatter,  no qual  anos  mais  tarde foi  acusado de uma série  de esquemas de

corrupção na entidade, teceu críticas aos estádios brasileiros e apresentou a necessidade de o

país construir novos estádios e adequar todos os existentes para a Copa, apontando que o

Brasil não apresentava nenhum que se adequasse às exigências da entidade. Ricardo Teixeira,

presidente  da  CBF e  outro  político  acusado de  graves  escândalos  de  corrupção,  também

apresentou  posição  semelhante  à  de  Blatter,  declarando  a  necessidade  de  reformas  nos

estádios brasileiros. O presidente da Suderj, Sérgio Emilião, entretanto, rebateu as críticas e

argumentou que o Maracanã cumpria todas as exigências mínimas para sediar jogos da Copa

do  Mundo  depois  das  reformas  realizadas  para  o  Mundial  de  Clubes  de  2000  e,

principalmente, após a conclusão das reformas para o Pan-Americano de 2007. Apresentando

enfaticamente que após essas obras o estádio ficaria “praticamente pronto para o caso de o

Brasil ser o escolhido para abrigar a Copa de 2014” (BERRÊDO, 2006, p. 24). Apesar de seus

protestos, a ideia de reformar mais uma vez o Maracanã foi paulatinamente ganhando forças.

Já em janeiro de 2007, os recém-empossados governador, Sérgio Cabral, e presidente da

Suderj, Eduardo Paes, apresentaram que o estádio sofreria novas reformas, sendo, entretanto,

pequenas: foi  exposto ao JB que as reformas contariam com modificações nos vestiários,

tribuna, setor da imprensa e a construção de um novo estacionamento (HAJA, 2007, p. 7). Um

fato importante de se salientar, é que Ricardo Teixeira, acusado de casos de corrupção na

CBF, rapidamente se aproximou de Sérgio Cabral.  Assim, conforme relatam os jornais da

época,  o presidente da confederação acabou com a suposta má vontade com o Maracanã.

Segundo Teixeira, isso ocorreu porque a ex-governadora Rosinha Matheus Garotinho não se

aproximava dele para tratar sobre o assunto. Apesar de sua justificativa, essa brusca mudança

de posição levanta dúvidas. Sérgio Cabral foi preso em 2016 exatamente por conta de um
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esquema bilionário de corrupção nas obras de reforma do Maracanã para 2014 e outras obras

para as Olimpíadas de 2016 (ACUSAÇÃO, 2016). O que torna essa aproximação de Teixeira

com Cabral minimamente questionável, tendo em vista que o primeiro é detentor de histórico

de  denúncias  de  corrupção  e  posteriormente  foi  banido  pela  FIFA,  já  Cabral  foi  preso

exatamente  por  esquemas  de  corrupção  ocorridos  no  decorrer  de  seu  mandato,

comprovadamente com sua participação.

Durante esse processo de estudos e a tentativa de fazer com que o Maracanã sediasse a

final  da  Copa,  concorrendo  principalmente  com o  Morumbi  àquela  altura,  um ponto  foi

sempre citado: a cobertura. Dirigentes da FIFA apontaram em algumas visitas ao Brasil que os

incomodavam o fato do Maracanã não apresentar cobertura para os ocupantes. Preocupação

embasada em problemas de situações anteriores, como na Copa da Argentina de 1978 (FIFA,

2007, p. 7); sendo a cobertura uma novidade da arenização dos estádios que ascendeu nos

anos 2000 e foi atração da Copa de 2006. Assim, esse ponto também entrou em pauta e virou

mais uma das propostas iniciais de reforma do estádio, que contaria com uma cobertura total

na área dos assentos, mesmo que isso não fosse uma exigência da FIFA. O projeto contava

com uma parceria público-privada, de modo a custear a reforma que apresentava elevados

valores e complexidade (MATTOS, 2009a, p. 4).

Já  em  maio  de  2009,  os  projetos  de  reforma  avançaram  de  maneira  vagarosa  com

avaliações no terreno e entorno, acabando de vez com a absurda hipótese de implosão do

estádio para a construção de outro totalmente novo, que era cogitada, inclusive, pelo então

presidente da CBF, Ricardo Teixeira (MATTOS, 2009b, p. 3). O projeto, dessa forma, foi

apresentado no final do ano, em 18 de dezembro de 2009. Entre os pontos principais da obra,

é possível destacar: quatro novas rampas de acesso (somadas às existentes); preservação do

Célio  de  Barros  e  do  Júlio  Delamare;  entorno novamente  cinza;  cobertura  para  todos  os

assentos; demolição das arquibancadas e cadeiras azuis (não confundir com o setor pré-2005),

que compunham dois anéis, em prol de uma arquibancada única em formato de arena. Esse

último ponto,  a  destruição da  característica forma arquitetônica de dois  anéis,  é  uma das

principais mudanças do Maracanã pós-reforma,  tornando-se definitivamente uma arena.  O

custo  da  obra,  nesse  momento,  era  estimado  em cerca  de  R$  500  milhões,  sendo  parte

capitaneada através de linha de crédito do BNDES (MARACANÃ FECHADO, 2009, pp. 2-

3).

Apesar do custo inicial suscitado já ser estratosférico, as coisas pioraram sucessivamente.

No começo de 2010, o custo estimado passou para R$ 600 milhões, e rapidamente no meio do

mesmo  ano  elevou-se  para  R$  720  milhões  (DILASCIO,  2010,  pp.  2-3).  O  que  já  se
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apresentava  como  uma  das  obras  mais  caras  da  Copa,  confirmou  mais  uma  vez  essa

característica:  em maio de 2011, uma comissão técnica avaliou que o estádio apresentava

deterioração na marquise, com a possibilidade de que ela viesse a baixo. Com esse problema

técnico,  o projeto que previa a manutenção da marquise original  de concreto,  de modo a

mantê-la  e  apenas  ampliá-la  com a  construção  da  cobertura,  deu  lugar  a  um projeto  de

construção de uma cobertura feita através de uma estrutura de cabos e membrana tensionada,

cujo custo estimado era de R$ 258 milhões. Assim, o projeto passou de R$720 milhões para

quase R$ 1 bilhão53, com a despesa sendo dividida em torno de R$ 400 milhões provindos do

financiamento do BNDES e R$ 556,8 milhões do Governo do Estado do Rio de Janeiro.

Segundo o vice-governador Luiz Fernando Pezão, que anos mais tarde tornou-se governador,

teve o mandato cassado e foi preso por esquemas de corrupção envolvendo Sérgio Cabral, a

obra não passaria de R$ 1 bilhão (CUSTO, 2011). Algo que não se confirmou, já que os

valores divulgados pelo Ministério do Esporte em 2015 apresentam que o custo total da obra

do Maracanã foi R$ 1, 050 bilhão, sendo inferior apenas à construção da Arena Corinthians

(atual  Neo  Química  Arena)  em  São  Paulo  e  a  reforma  do  Mané  Garrincha  em  Brasília

(GOVERNO DIVULGA, 2015). 

A obra do Maracanã, vale salientar, foi superfaturada em cerca de R$ 211 milhões em

correção monetária para 2017, como foi apontado pelo Tribunal de Contas do Estado do Rio

(TCE-RJ) em 2017. Apresentando desvio de dinheiro na compra de produtos e na contratação

de  serviços,  além de  termos  aditivos  que  levantam suspeita  e  gastos  em duplicidade.  A

Odebrecht,  que  foi  uma das  responsáveis  pelo  Consórcio  Maracanã  em conjunto  com as

empreiteiras  Andrade  Gutierrez  e  Delta  Engenharia,  é  notadamente  conhecida  pelos

escândalos de corrupção envolvendo essas reformas e outras obras (REFORMA, 2017).

Os  escândalos  de  corrupção  e  os  gastos  expressivos  do  dinheiro  público,  que  foram

salientados  na  mídia,  desagradaram a  população  durante  esse  processo.  Os  protestos  que

embalaram o grito de Não Vai Ter Copa! se iniciaram em meados de 2013 e foram fortes em

2014,  apresentando  como  uma  boa  parcela  da  população  ficou  insatisfeita  e  organizou

numerosas manifestações em diversas cidades do Brasil (DOZE, 2014). A celebre frase de

Ronaldo em 2011 “não se faz Copa com hospitais” (MARQUES, 2011), proferida quando

perguntado se a população não preferia hospitais e segurança em vez de estádios, foi revivida

e tornou-se um dos pontos mais utilizados pelos manifestantes em suas críticas. 

No  contexto  do  Rio  de  Janeiro,  entretanto,  o  descontentamento  e  manifestações

começaram um pouco antes, já no período da reforma do Maracanã, e não se limitando ao fato

53 O total informado era precisamente R$ 956.787.720,00 (CUSTO, 2011).
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da  obra  ser  um  imenso  gasto  de  dinheiro  público.  A despeito  de  protestos  localizados,

principalmente de torcidas organizadas, a luta inicial contra a reforma no período pré-2012

não foi intensa. Entretanto, alguns pontos angariaram a ira da população a partir de 2012, que

se levantou contra as propostas realizadas nesse processo de arenização do Maracanã. Faz-se

necessário abordar cada um desses pontos para, somente depois, tratá-los em conjunto.

Primeiramente, no projeto inicial de reforma, como apresentado anteriormente, não era

prevista a demolição de algumas partes do Complexo Maracanã, como o estádio de atletismo

Célio de Barros, Parque Aquático Júlio Delamare, a Escola Municipal Friedenreich e o Museu

do Índio.  Entretanto,  no dia 22 de outubro de 2012 foi lançada uma minuta do edital  de

concessão  do  Maracanã  que  previa  a  demolição  dessas  edificações,  com  o  objetivo  de

transformar  o  Complexo  Maracanã  em  um  negócio  mais  atraente  para  os  investidores

privados, com os locais dando espaço para bares, restaurantes e dois estacionamentos de duas

mil vagas e heliponto, de modo a gerar mais renda para o empreendimento privado. Ou seja,

uma tentativa de transformar o complexo esportivo em um complexo comercial.  Algo que

dialoga diretamente com a lógica das reformas tratadas até aqui, que paulatinamente mudaram

o objetivo de uso desse tipo de espaço para os megaeventos. Como pronunciou o secretário-

chefe da Casa Civil,  Regis Fichtner,  o Museu do Índio,  por sua vez,  teve a sua sentença

justificada  por  conta  do objetivo  de  “atender  à  exigência  da FIFA de  fazer  melhorias  na

circulação  no  entorno  do  Maracanã,  para  garantir  que  o  estádio  seja  esvaziado  em  oito

minutos no caso de emergências” (MAGALHÃES, 2012, p. 20). Para viabilizar juridicamente

a demolição do estádio de atletismo e do parque aquático,  o então prefeito Eduardo Paes

revogou o decreto de tombamento de instância municipal de ambas as edificações que havia

sido expedido em 2002 pelo então prefeito Cesar Maia. As edificações, dessa forma, seriam

construídas em outros locais (MAGALHÃES, 2012, p. 20). 

O outro ponto a ser salientado, é a concessão do Maracanã para a inciativa privada, que

veio em conjunto com essas propostas de destruição de espaços de uso público no Complexo

Maracanã. No dia 13 de janeiro de 2012, foi lançado o edital de Manifestação de Interesse da

Iniciativa Privada (MIP),  de modo a  abrir  o  caminho para  o acolhimento de propostas  e

projetos de concessão do Maracanã para pessoas jurídicas ou físicas, que deveriam apresentar

planos de viabilidade econômica, com metas e resultados (CONCESSÃO DO, 2012, p. 37). O

empresário Eike Batista, um dos homens mais ricos do país naquele momento e que anos mais

tarde foi  denunciado por conta de corrupção e  lavagem de dinheiro,  saiu na frente  desse

processo através do grupo IMX. O grupo foi um dos responsáveis pelos estudos que serviram

de base para o planejamento de concessão que visava a destruição das edificações citadas
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anteriormente (MAGALHÃES, 2012, p. 20). Por ser a única empresa a apresentar ao Governo

do Estado do Rio de Janeiro um estudo de viabilidade econômica até abril de 2012, acabou

guiando a elaboração do edital de concessão (AMATO; MAGALHÃES, 2012, p. 6).

O edital de concessão do Maracanã lançado em outubro de 2012, vale salientar, ao menos

definiu que “não poderão participar da concorrência clubes ou grupos que tenham vínculos

com eles”  (MAGALHÃES,  2012,  p.  20),  enfatizando  também que seria  terminantemente

proibida a implementação de escudos ou distintivos de um clube no Maracanã, como nas

bandeirinhas de escanteio. Ponto que foi central nas discussões desde a década de 1990, pois a

concessão para um ou mais clubes em específico é um grande problema na questão do uso do

estádio,  em  razão  da  inegável  possibilidade  de  conflitos  e  a  privação  dos  times  não

concessionários ao seu uso, o que, dessa forma, resulta no impedimento de sua torcida de

usufruir desse bem público. Essa é uma consequência de crucial relevância no desenrolar do

processo de concessão que ocorreu no Maracanã, como será abordado adiante.

A partir de 2012, desse modo, parte da população se mobilizou contra a privatização do

Maracanã e a destruição das edificações do Complexo do Maracanã. Sendo o Rio de Janeiro

palco de uma série de protestos das mais variadas classes sociais em conjunto contra esse

projeto. Um dos elementos destacáveis nesse contexto, foi o Comitê Popular Rio - Copa e

Olimpíadas, formado por ativistas que buscavam ampliar o debate com a população, discutir

políticas  públicas  e  denunciar  os  problemas sociais  envolvendo as  reformas para  os  dois

megaeventos. Dessa forma, foram organizados uma série de debates públicos, manifestações e

entre outras ações a respeito do tema. O ativista e jornalista Gustavo Mehl, membro do comitê

e coordenador da campanha O Maraca é Nosso! idealizada pelo Comitê Popular Rio, foi uma

das figuras-chave desse movimento em defesa dos dois pontos. 

Essa campanha em defesa do Maracanã, nomeada de O Maraca é Nosso! em alusão ao

grito  proferido  por  todas  as  torcidas  cariocas,  teve  grande  repercussão  naquele  contexto,

angariando apoio de uma série de pessoas públicas famosas que apresentavam algum tipo de

conexão  com  o  Maracanã.  Entre  os  apoiadores  da  campanha,  é  possível  citar:  Marcos

Palmeira,  Chico  Buarque e  Osmar  Prado.  Todos  gravaram vídeos  em apoio  à  campanha.

Sobre as pautas principais dessa campanha em específico, elas foram elencadas através de

um manifesto do Comitê Popular Rio em 2012. No manifesto, é possível visualizar os pontos

de oposição e crítica da campanha: o mau uso do dinheiro público, salientando o gasto de R$

400  milhões  de  1999  até  2006  nas  reformas  e  criticando  os  gastos  com  novas  obras;

privatização do Maracanã, que após enorme gasto de dinheiro público cederia um patrimônio

público para a inciativa privada; a provável maior elitização do Maracanã, sendo recordada a
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já extinta geral como fator que privou a entrada das camadas populares e inferindo que esse

contexto tem conexão com o enriquecimento de empresas de TV a cabo; a europeização do

Maracanã, destacando o fim das expressões populares, o fim da geral, a ênfase em camarotes,

setores VIPs e cadeiras numeradas, pontuando ainda a inviabilização de formas tradicionais

de torcer com mobilidade e liberdade; o encolhimento do Maracanã, que paulatinamente priva

um maior número de pessoas do acesso ao estádio por conta dessa justificativa do conforto,

assentos  marcados  e  por  essa  ênfase  em  camarotes  e  setores  VIPs;  descaracterização

arquitetônica do Maracanã, destacando o fato de ser um bem previamente tombado, criticando

até o Iphan; remoção das famílias e comunidades baixa renda do entorno para dar lugar aos

estacionamentos,  uma forma de gentrificação urbana; falta de transparência e participação

popular, exigindo audiências públicas e a divulgação de laudos, estudos de impacto e entre

outros documentos; repressão ao comércio informal no entorno do Maracanã, que estava nos

planos dessa arenização, sendo salientado o desaparecimento dos vendedores ambulantes com

isopor; favorecimento explícito a grupos empresariais, como a Odebrecht, Andrade Gutierrez,

Delta,  e  ao  empresário  Eike  Batista;  más  condições  de  trabalho  nas  obras,  salientando  a

ausência de direitos trabalhistas fundamentais para os trabalhadores, que inclusive fizeram

greves por conta das péssimas condições trabalhistas (CAMPANHA, 2012). 

Outro  personagem  central  dessa  luta  contra  a  concessão  e  destruição  de  partes  do

Complexo Maracanã foi Marcelo Freixo, então deputado estadual pelo PSOL. Conforme é

perceptível em suas falas nas sessões de 1 de novembro de 2012, 21 de maio de 2013, 11 de

novembro de 2013, 14 de novembro de 2013 e 25 de maio de 2016 do plenário da Assembleia

Legislativa do Estado do Rio de Janeiro disponibilizados no  Youtube, o então deputado foi

ferrenho crítico ao projeto de concessão do Maracanã para a iniciativa privada e da destruição

das edificações do Complexo Maracanã, como a Escola Municipal Friedenreich, o Museu do

Índio,  Parque Aquático Júlio Delamare e o Estádio de Atletismo  Célio de Barros, além de

denunciar o gigantesco gasto público com as obras. O deputado também participou de debates

com o Comitê Popular Rio e palestras em universidades para tratar sobre o assunto, sendo um

dos maiores porta-vozes do movimento em conjunto com Gustavo Mehl.

Vale  salientar,  entretanto,  o  fato  de  não ter  sido  apenas  esse  comitê  de  ativistas  que

manifestou seu desagrado com a destruição de edificações do Complexo e a concessão e

privatização do Maracanã. É fundamental salientar o papel de luta de pais, alunos, professores

e correlacionados na batalha em defesa da Escola Municipal Friedenreich. Além da presença

em  momentos  cruciais,  como  será  abordado  adiante,  esses  agentes  também  organizaram

protestos contra esse projeto de maneira independente (ANDREONI, 2012, p. 23). De mesmo
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modo, a demolição do Museu do Índio foi alvo de protestos dos indígenas ligados de alguma

forma com a edificação, marcando presença em protestos,  audiências  e manifestações em

defesa do edifício e em queixa contra o desrespeito que a demolição representava, tendo em

vista  que  foi  um  plano  sem  nenhum  tipo  de  consulta  aos  povos  indígenas  para  a  sua

elaboração ou discussão de viabilidade, sendo uma imposição vertical das classes dirigentes e

donos do capital contra esses povos tradicionais. Vale salientar, entretanto, que não apenas o

plano da destruição do Museu do Índio e da Escola Municipal Friedenreich foram idealizadas

como uma imposição vertical, na qual atropelou os interesses da população sem qualquer tipo

de consulta, pois o próprio processo de privatização também apresentava essa característica.

Um  dos  momentos  mais  importantes  e  de  tensão  desse  movimento,  foi  a  audiência

pública do dia 8 de novembro de 2012 sobre o edital de concessão do Maracanã. O evento foi

uma  audiência  com a  presença  de  membros  do  governo  e  responsáveis  pelo  edital,  que

supostamente funcionaria como uma forma de colher a opinião pública sobre o edital. Aberta

ao público, a audiência contou com a presença do Comitê Popular, atletas, grupos indígenas,

estudantes, representantes de pais e professores do colégio e outras pessoas engajadas na luta.

Totalizando, segundo o Globo Esporte, mais de 500 manifestantes (BALTAR, 2012a).

A audiência  foi  considerada  ilegítima  pelos  manifestantes,  que  gritaram  palavras  de

ordem, apresentaram cartazes e discursaram no evento. A fala mais simbólica, entre discursos

de professores, alunos, pais, estudantes, ativistas, atletas e outros, foi a carta aberta lida ao

vivo por Gustavo Mehl, quase interrompida pelos seguranças que estavam a ponto de censurá-

lo. Entre os pontos principais, o Comitê Popular, com adições de Mehl, apresentou através da

carta a insatisfação com a falta de transparência e a ilegitimidade da audiência: 

Nós  não  reconhecemos  essa  audiência  e  exigimos  que  ela  seja  cancelada.  Essa
audiência não  é legítima,  pois  há uma questão  de maior  relevância que  precede
qualquer debate sobre modelo de concessão: qual deve ser a natureza da gestão do
Complexo do Maracanã - se pública ou privada. Isso não está em debate aqui hoje.
O senhor mesmo, seu secretário, peço licença, por diversas vezes foi à imprensa pra
dizer  que  vocês  já  estão  fechados  na  intenção  de  demolição  da  escola  e  da
privatização  do  Maracanã.  Portanto,  exigimos  que  seja  convocada  uma  nova
audiência para debater o destino do Maracanã e decidirmos se sua gestão continuará
pública ou se ela será privatizada via concessão. Esse é o debate que tem que ser
feito, com a presença da população! É fundamental que a população participe deste
debate  previamente.  A  democracia  precisa  ser  garantida  (MARACANÃ
DESMASCARANDO, 2012).

Mehl prossegue salientando a importância do Complexo do Maracanã, além de pontuar a

revolta com o fato de ter sido gasta uma enorme quantia de dinheiro público para o estádio ser
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concedido à  iniciativa  privada  poucos  anos  depois,  o  que  ainda  representaria  a  perda  de

espaços públicos para a sociedade:

O Maracanã é um patrimônio histórico e cultural de valor inestimável, apesar de
alguns governantes  não perceberem dessa forma.  Compreender a  importância do
Maracanã é, obviamente, compreender que ele não é somente um edifício ou um
equipamento de entretenimento que deve ser rentável, mas sim um monumento que
carrega parte da memória da nossa gente. Mas não é só isso, o complexo desportivo
do Maracanã é um bem público que serve a população e que tem um atestado uso
esportivo,  cultural,  social  e  de  lazer  na  cidade  do  Rio  de  Janeiro  […].  Estas
demolições  são  inaceitáveis,  e  estão  previstas  nesse  projeto  que  vocês  vêm
apresentar hoje. Nessa farsa onde não vai haver participação popular nenhuma. O
governo do estado deveria ter explorado as possibilidades e consultado a população
lá atrás,  para saber  se ela  concordava ou não  que o Estádio do Maracanã fosse
destruído após reformas feitas com o nosso dinheiro, dinheiro público, que somaram
mais de 400 milhões, sendo duas reformas de 99 até 2006, duas reformas que vocês
demoliram o estádio (MARACANÃ DESMASCARANDO, 2012).

Por fim, Mehl apresenta que o Comitê Popular fez presença na audiência pública em

defesa  desse  ideal  democrático  de  Maracanã,  se  posicionando  contra  a  privatização  e  a

ascensão dessa lógica do lucro e dos megaeventos no Complexo do Maracanã. Salientando

ainda que “[...] estamos aqui para afirmar qual Maracanã que queremos. Que é um espaço

público, que sirva ao esporte, à saúde, ao lazer, à cultura e a educação da população, como

tem servido por anos” (MARACANÃ DESMASCARANDO, 2012).

A audiência pública, entretanto, deu sinais de ser apenas uma encenação de escuta aos

anseios  populares.  Mesmo após  os  vários  protestos  dos  manifestantes,  que  em exercício

democrático  requereram  voz  de  participação  da  população  nesse  processo,  a  mesa  da

audiência pública tentou a todo custo prosseguir com o evento. O secretário Régis Fichtner,

que conduziu e prosseguiu com a assembleia apesar da posição hegemônica de cancelamento,

ainda expressou em entrevista para o Globo Esporte que a “audiência pública é a expressão da

pura democracia. Cumprimos o mandamento, e não será uma minoria que não representa o

povo brasileiro que irá atrapalhar isso” (BALTAR, 2012a), uma fala completamente fora da

realidade. Mesmo após os protestos, o governo do Rio de Janeiro deu a audiência pública de

licitação da concessão do Maracanã como concluída (BALTAR, 2012a).

Os protestos continuaram ao longo de 2012 e de 2013, com forte presença do Comitê

Popular  Rio  e  demais  participantes  citados.  Na  virada  de  2013  para  2014,  entretanto,

paralelamente  ascendeu  o  movimento  chamado  de  Não  Vai  Ter  Copa!,  já  abordado

previamente.  Essa mobilização criticava centralmente a organização desse megaevento no

Brasil, os escândalos de corrupção e o gasto de dinheiro público. Embora fosse propagado por

diferentes agentes, e sendo algo sem coordenação de pautas – havendo até críticas de alguns
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grupos  opositores  de  que  foram  protestos  de  pautas  vazias,  principalmente  pelo  uso  de

palavras de ordem genéricas como Não Vai Ter Copa! –, o movimento se difundiu no país e,

no contexto do Rio de Janeiro, também apresentou críticas contra a reforma do Maracanã para

a Copa de 2014. Encorpando, dessa forma, o debate público em torno dos megaeventos e das

obras.

Os  desfechos  desses  conflitos,  entretanto,  apresentaram diferentes  resultados.  Por  um

lado, houve algumas vitórias. Primeiramente, o êxito dos manifestantes na preservação da

Escola  Municipal  Friedenreich.  A edificação  foi  tombada  em menos  de  um ano,  com  a

Câmara Municipal do Rio aprovando por unanimidade o tombamento definitivo da edificação

no dia 5 de dezembro de 2013 (CÂMARA, 2013). A escola ainda está em funcionamento na

mesma localidade até o presente momento. O Museu do Índio foi transferido de local, mas a

edificação  ao  lado  do  Maracanã  não  foi  destruída,  sendo  parte  de  uma  resistência  que

apresenta ocupação de indígenas. Dessa forma, constituindo-se como um espaço abandonado

no qual, ainda hoje, apresenta ocupação irregular e recebe ataques políticos que ameaçam a

sua existência. O Parque Aquático Júlio Delamare e o Estádio de Atletismo Célio de Barros,

que haviam sido destombados por decreto municipal, tiveram a sua demolição suspendida por

conta de uma liminar encaminhada pela 1ª Vara da Fazenda Pública. A liminar apresentava o

fato  de  que  ambas  as  edificações  haviam  sido  tombadas  conjuntamente  pelo  Iphan  no

processo de tombamento do Maracanã de 2000 (LIMINAR, 2013). Como o Iphan, a instância

máxima da  hierarquia  dos  órgãos  patrimoniais  no país,  já  havia  tombado esses  bens,  foi

garantida a preservação deles mesmo com o destombamento em instância inferior54. Assim,

ambos ainda existem e estão em funcionamento até o presente momento.

Por outro lado, a privatização do Maracanã através da concessão tomou forma e avançou.

Mesmo com todos esses protestos da sociedade, entraves com o impedimento da destruição

das edificações do Complexo Maracanã, acusações e uma ação civil pública em torno de uma

possível ilegitimidade do edital pela participação da IMX na sua elaboração, que participou na

concorrência da concessão e, dessa forma, foi privilegiada, o processo teve conclusão ainda

em 2013. Com valores que não quitaram o dinheiro gasto com as reformas do estádio, no dia

5 de junho de 2013 foi assinado o contrato de concessão do Maracanã por 35 anos para o

Consórcio Maracanã, formado por Odebrecht Participações e Investimentos S.A. (90%), IMX

Venues e Arena S.A (empresas do Eike Batista, com 5%) e AEG Administração de Estádios

do Brasil LTDA (5%). O Consórcio Maracanã, acusado de privilégio, venceu a concorrência

54 Vale salientar, entretanto, que mesmo se o Iphan destombasse por decreto uma edificação também tombada
em instância estadual ou municipal, esse bem ainda estaria salvaguardado. O mesmo vale para as instâncias
inferiores, não havendo atropelo: o bem é salvaguardado a partir do tombamento em qualquer instância.
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do Consórcio Complexo Esportivo e Cultural do Rio de Janeiro, formado pela Construtora

OAS S.A., Stadion Amsterdam N.V. e Lagardère Unlimited (CONTRATO, 2013).

Além da elitização, tema a ser abordado adiante, a concessão para o Consórcio Maracanã

também apresentou o completo descaso com o estádio. Se na década de 1990 o discurso de

que o Maracanã precisava ser privatizado via concessão se dava pela suposta melhoria nas

condições estruturais, essa não foi a realidade do estádio após a concessão para a iniciativa

privada na década de 2010. Nos anos em que esteve efetivamente sob cuidados do Consórcio

Maracanã,  mais  precisamente entre  2013 e 2016, com intervalos  breves  em 2014 e 2016

quando a FIFA ou o Comitê Organizador RIO-2016 geriram temporariamente o estádio por

conta das competições, o Maracanã apresentou péssimas condições estruturais, principalmente

aquelas relacionadas com o palco do espetáculo: o gramado, que apresentava problemas de

drenagem, excesso de buracos e entre outros problemas causados pela falta de manutenção

adequada.  Um dos maiores  exemplos  disso ocorreu no Campeonato Carioca de 2015:  no

clássico carioca de maior público, o Clássico dos Milhões entre Vasco e Flamengo, o estádio

foi praticamente alagado por conta da chuva e péssimo sistema de drenagem, com a partida

sendo paralisada por mais de 50 minutos (CHUVA, 2015).

Mesmo  com  as  condições  ruins  de  estrutura  nos  momentos  em  que  foi  gerido  pelo

Consórcio Maracanã, depois das Olimpíadas o estádio ficou abandonado por conta da recusa

do consórcio em recebê-lo de volta, alegando que o Maracanã não apresentava as mesmas

condições estruturais do momento em que foi cedido para o Comitê Organizador RIO-2016.

Com esse  imbróglio  e  a  recusa  do  Consórcio  Maracanã  em gerir  o  estádio,  iniciaram-se

estudos  para  uma  nova  concessão.  Nesse  período  em  que  não  teve  um  concessionário

realizando a sua manutenção, o Maracanã ficou abandonado e apresentou piora no quadro

estrutural (PRINCIPAL, 2017). Assim, em 2017 o estádio foi passado em responsabilidade

temporária  para  o  Flamengo,  que  com  auxílio  do  Fluminense  se  comprometeu  com  o

pagamento das contas e das reformas básicas para a sua utilização (MOREIRA, G., 2017).

Nesse período, a Odebrecht (empresa majoritária do Consórcio Maracanã) tentou sem sucesso

vender a concessão para a Lagardère, que havia sido sua rival na concorrência pela concessão

do estádio  (EMPRESA,  2017).  Dessa  forma,  os  anos  de  2017 e  2018 foram repletos  de

conflitos entre o Consórcio Maracanã, os clubes e os mais diversos órgãos, inclusive com a

sentença do juiz Marcello Alvarenga Leite, da 9ª Vara de Fazenda Pública da Capital, para a

anulação do contrato de concessão (CONCESSÃO PARA, 2018). A sua efetivação, de fato, só

ocorreu  em  março  de  2019,  quando  o  então  governador  Wilson  Witzel  anunciou  que  o

Governo  do  Estado  do  Rio  de  Janeiro  cancelaria  de  maneira  definitiva  o  contrato  de
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concessão do Maracanã realizado em 2013 por descumprimento (ROUVENAT, 2019). Os

clubes,  assim,  não  precisariam pagar  aluguel  para  o  Consórcio  Maracanã  que  não  fazia

nenhum tipo de manutenção ou reforma no estádio, apenas recebia pelo aluguel dos jogos.

Dessa  forma,  em 2019  foi  feita  uma proposta  de  concessão  do  estádio  pelos  clubes

Fluminense e Flamengo, algo que gerou a ira inicial dos outros dois grandes clubes do estado.

Os dois propositores, entretanto, garantiram em nota que Botafogo e Vasco “terão acesso justo

e isonômico para a utilização do complexo esportivo” (FLAMENGO, 2019). Assim, apesar do

protesto dos clubes, como o de Alexandre Campello (presidente do Vasco da Gama àquela

altura) que manifestou-se dizendo que o Maracanã não poderia ser cedido para um clube por

ser patrimônio do povo, Flamengo e Fluminense foram escolhidos pelo Governo do Estado do

Rio de Janeiro para assumirem a concessão do Maracanã por seis meses, criando, para isso, a

Fla-Flu S.A. (GALLINDO; MOREIRA, 2019). 

O  que  seria  uma  concessão  de  seis  meses,  entretanto,  tornou-se  um  estado  quase

permanente. As propostas foram sendo rejeitadas e os editais de concessão paulatinamente

cancelados,  sendo  a  permissão  de  concessão  para  a  Fla-Flu  S.A.  renovada  de  maneira

emergencial sempre que o término do contrato emergencial chegasse perto do fim (MUNIZ,

2021). Nesse período, o estádio foi palco de uma série de disputas em torno de sua concessão.

Desde os episódios de briga por conta do lado da torcida, gerado após o Fluminense tomar

para si o lado sul do Maracanã que historicamente pertencia à torcida do Vasco (SIQUEIRA,

2019)55, até a problemas relacionados ao valor de aluguel cobrado pela Fla-Flu S.A. para que

Botafogo e Vasco utilizem o estádio e a recusa da inserção do Vasco em gestão conjunta.

O maior problema, entretanto, é em relação ao uso do estádio por Botafogo e Vasco, que

não apresenta o acesso justo e isonômico como afirmado pelo consórcio Fla-Flu S.A no início

da concessão. O clube da estrela solitária não optou por mandar mais jogos lá por conta desse

problema. Já o Vasco, luta sucessivamente a partir de 2019 para mandar jogos de significativo

apelo de público para o estádio. Esse ponto, entretanto, é um problema muito grande pelos

sucessivos estorvos dos novos concessionários para a realização de partidas do time no local.

Entre os exemplos nos últimos anos, é possível citar o conflito ocorrido em 2022. Já no início

de junho de 2022, o clube protestou contra a arbitrária proibição do consórcio da colocação da

55 Historicamente os torcedores vascaínos ocupam o lado sul do Maracanã em partidas contra o Fluminense,
algo que foi decidido em 1950 quando o clube foi campeão do primeiro Campeonato Carioca disputado no
estádio. O estopim dessa briga ocorreu na partida realizada no dia 17 de fevereiro de 2019 pela final da Taça
Guanabara, conquistada pelo Vasco, quando os portões foram inicialmente fechados por decreto da Justiça
devido ao clima tenso relacionado ao tema propiciado pelas diretorias e a indecisão quanto ao lugar onde os
torcedores ficariam (SIQUEIRA, 2019). O decreto, entretanto, foi tardiamente derrubado. Dessa forma, a
partida  que  apresentava  confusão  no  lado  de  fora  contou  com a  abertura  dos  portões  para  entrada de
torcedores apenas no final do primeiro tempo (CONFUSÃO, 2019).
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faixa com os dizeres “Desde 1898 o legítimo clube do povo - Respeito, Igualdade e Inclusão”

em jogo entre Vasco e Cruzeiro no Maracanã, além de problemas em relação ao aluguel. No

final do mês de junho, o clube cruzmaltino planejava mandar a partida entre Vasco e Sport

que ocorreria em julho no estádio, mas teve seu pedido negado pelo consórcio. A justificativa

da dupla Fla-Flu foi um suposto excesso de partidas no Maracanã, que deveria contar com no

máximo 10 jogos por mês, mesmo que por conta da eliminação precoce do Fluminense em

torneio da Conmebol o estádio não receberia mais do que 9 partidas naquele mês. Outro ponto

a ser salientado, foi a suposta regra de que o estádio não poderia ser utilizado duas vezes em

um intervalo de menos de 24 horas, algo que foi constantemente realizado pela dupla naquele

ano (VASCO TEM, 2022). O Vasco, nesse caso, emitiu nota oficial de repúdio e acionou a

Justiça após ter seu pedido de reconsideração do consórcio negado, sendo concedido o direito

de usufruto do estádio por conta de decisão judicial (VASCO X, 2022). Nesse mesmo ano,

entretanto, o clube teve o pedido de mandar a partida contra a Chapecoense no dia 31 de julho

negado pelo consórcio. Após nova decepção, decidiu não tentar novamente (APÓS, 2022).

Por conta desses motivos e pela necessidade de um estádio para a realização das reformas

em São Januário, o Vasco da Gama, que se tornou (Sociedade Anônima do Futebol) em 2022

através da criação dessa SAF na qual gere apenas o futebol e a venda de 70% de suas ações

referentes a esse esporte para a empresa norte-americana 777 Partners, entrou na briga pelo

Maracanã. Assim, o Vasco, em conjunto com a empresa estadunidense dona de parte de suas

ações, formou o Consórcio Maracanã Para Todos em sociedade com as empresas Wtorre (de

experiência na gerência de arenas esportivas, como a Allianz Parque) e a Legends (detentora

de experiência  internacional  no ramo),  de modo a pleitear  no processo de concessão que

estava marcado para outubro de 2022 (VASCO E, 2022). Tendo como princípio a isonomia

dos clubes, que segundo consórcio teriam seu direito de jogar no estádio respeitado e também

uma maior equiparação no aluguel cobrado56 (COELHO, 2022). O processo, entretanto, foi

suspendido pelo Tribunal de Contas do Estado do Rio assim que foi vazada a informação de

que o Vasco concorreria com o apoio das empresas citadas, sendo alegada a presença de erros

no edital na véspera da entrega das propostas (PROCESSO, 2022). Com isso, em novembro o

Vasco, via ofício ao governo do Rio de Janeiro, solicitou permissão para assumir a gestão

provisória do estádio até a nova licitação, tendo em vista que o contrato de concessão do

Maracanã para a Fla-Flu S.A. terminaria naquele mês e o Estado não poderia ignorar um

interessado (BALTAR, 2022b). Entretanto, o governo nem sequer enviou resposta ao Vasco e

56 A justificativa para isso era de que o Vasco não utilizaria o Maracanã da mesma forma que os outros clubes
que não possuem estádio utilizável, fazendo apenas a gestão do Maracanã e o seu uso em cerca de 10 a 15
partidas. Vale salientar, entretanto, que mesmo com esse discurso o projeto também é um risco nesse ponto.
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renovou o termo emergencial de permissão de uso para o Flamengo e Fluminense por mais 6

meses,  gerando  novos  protestos  (BRAZ  et.al.,  2022).  Dessa  forma,  os  próximos  anos

provavelmente apresentarão novos embates em torno dessa temática.

O mais  importante  disso,  é  que  essas  disputas  demonstram na  prática  os  perigos  da

concessão do Maracanã para um ou mais clubes de futebol, problema no qual foi um dos

motivos da resistência dessa prática nos estudos de concessão na década de 1990 e 2000, além

de  estar  presente  na  efetiva  concessão  inicial  de  2013.  Esse  modelo  acaba  privilegiando

determinados  clubes  no  uso  do  estádio,  fazendo  com  que  as  torcidas  dos  clubes  não

concessionários sejam privadas do uso efetivo desse bem público, no qual teve sucessivas

reformas pagas com uma enorme quantia de dinheiro público. Se constituindo, dessa forma,

como uma apropriação de um patrimônio público por parte de uma ou mais associações.

Mas não apenas os torcedores de Botafogo e Vasco que foram privados do acesso ao

estádio. Esse processo de arenização do Maracanã, ligado com esse projeto de cidade no qual

abaliza o foco no turismo e que provoca a gentrificação da urbe, representou uma escalada

ainda  maior  no  contínuo  curso  de  elitização  desse  espaço.  Conforme  pesquisa  realizada

através da coleta dos preços dos ingressos nesse intervalo e a sua equiparação em relação ao

salário-mínimo vigente, que será abordada de maneira mais aprofundada no capítulo seguinte,

é  possível  perceber  uma elevação substancial  do  valor  cobrado pelos  ingressos.  Em uma

rápida análise focalizada do gráfico de dados que apresenta a série histórica da moda (o valor

mais recorrente de cada ano) do setor com ingresso mais barato57 no período entre a reabertura

do Maracanã em 2006 após a parcial conclusão das obras para o Pan-Americano de 2007 até

2019, notadamente sem os anos de 2011 a 2012 por conta das obras para a Copa do Mundo de

201458,  é  possível  perceber  uma elevação do valor  mais  comum do setor  mais  barato no

período pós-2013 em comparação com o valor durante a arquitetura anterior às reformas.

Como  é  notável  no  gráfico  2,  há  uma  variação  entre  os  preços  que  apresenta

excepcionalmente dois  valores  baixos,  mas essa variação não indica  um maior  acesso ou

continuidade da situação anterior. Tendo em vista que o ponto mais baixo pós-2013 é quase

equivalente aos picos do período anterior, fica perceptível um aumento da moda no Novo

Maracanã.

57 Para esse gráfico, foram contabilizados os seguintes setores: em 2006 as arquibancadas verdes e amarelas,
pois as cadeiras azuis não estavam prontas; entre 2007 e 2010 as cadeiras azuis; já no período 2013-2019, foi
contabilizado o setor mais barato de cada ano. De maneira pormenorizada: sul ou norte superior em 2013;
sul ou norte inferior ou superior em 2014 e 2015; norte inferior ou superior em 2016 e 2017; sul inferior em
2018; sul superior ou inferior em 2018 e 2019.

58 Nesse  período,  os  clubes  cariocas  utilizaram  uma  série  de  estádios  diferentes:  Nilton  Santos  (antigo
Engenhão), São Januário, Raulino de Oliveira e entre outros.
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Gráfico 2 – Moda do setor mais barato entre 2006 e 2019

Fonte: Elaborado pelo autor, 2022.

Conforme o gráfico 2, no período entre 2013 e 2019 somente em dois anos a moda se

apresenta com valor inferior ao pico do período entre 2006 e 2010, notavelmente as modas de

2014 e 2018 que são inferiores à de 2010, pico da arquitetura pré-reforma para a Copa. Além

disso, apenas em uma ocasião a moda do Novo Maracanã é inferior à segunda mais elevada

do período entre 2006 e 2010, que é a moda de 2018 na qual apresenta 0,2% a menos em

comparação com a de 2007. Além desses valores excepcionais, a grande maioria das modas

após a construção do Novo Maracanã são notavelmente superiores, variando entre 7% e 9%,

mas com o pico atingindo 11%. Dessa forma, é notável que houve um aumento de cerca de

1% entre a menor moda do pré-reforma e a menor moda do Novo Maracanã, assim como um

aumento de cerca de 6% na maior moda apresentada em cada período.

Tendo em vista que o menor preço praticado entre 2006 e 2010 já era mais elevado do

que a série histórica entre 2000 e 2005, esse acréscimo de até 6% no valor do ingresso em

relação  ao  salário-mínimo  em  comparação  com  o  estádio  pré-Copa  representa  uma

dificuldade ainda maior de frequentar o estádio. Isso se considerado apenas os lugares mais

baratos possíveis,  o que se tornou difícil  de conseguir em jogos de grande apelo no pós-

reforma, tendo em vista o fato de o estádio ter diminuído de capacidade drasticamente e ser

disponibilizado um menor número de ingressos para cada setor; no qual ainda varia de preço,

podendo ser maior no inferior do que no superior, fazendo com que esse preço mínimo seja

mais raro. Os setores mais privilegiados, como aqueles que apresentam vista nas laterais do
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gramado,  detém um preço  ainda  mais  elevado  e  inacessível  para  o  torcedor  das  classes

populares.

Outro ponto importante sobre essa elitização do Maracanã, é que ela está diretamente

ligada com a mudança no projeto de estádio a ser implementado a partir das reformas. Como é

perceptível  desde  as  tratativas  de  privatização no Maracanã nos  anos  90  e  discussões  de

reformas e obras para o Pan-Americano de 2007, o estádio caminhou paulatinamente para a

arenização e o foco no consumidor das classes média e alta, e não no torcedor. Tornando-se,

como apresenta o geógrafo Fernando Ferreira, uma espécie de casa de shows elitizada. O

pesquisador  apresenta  que  em  declarações  de  um dos  responsáveis  pelo  projeto  para  as

reformas do Novo Maracanã, Daniel Fernandes, havia um claro objetivo de transformar os

setores  leste  e  oeste,  nos  quais  apresentam  a  visão  das  laterais  do  gramado  e

consequentemente maior visão do campo, em setores  premium. Essa característica  premium

empregada nesses setores é, conforme apresentam um dos responsáveis pelo projeto, o maior

foco desse Novo Maracanã. Visando a criação desses setores VIP’s como o atual Maracanã

Mais, no qual é mais do que apenas um lugar para assistir a uma partida de futebol, sendo um

espaço elitizado sem o torcedor comum considerado bárbaro e com a presença de bufê e

outras atrações; além disso, a ampliação e modernização dos camarotes também foi um ponto

importante. A justificativa para esse foco se dá, sobretudo, pelo fato de que atualmente a renda

desses  setores  premium elitizados  e  de  alto  preço  representam mais  do que  a  metade  do

montante  arrecadado  em  uma  partida  de  futebol  nos  estádios  pelo  mundo,  mesmo

representando menos da metade dos ocupantes (FERREIRA, 2017. pp. 90-93).

Dessa  forma,  esse  avanço  da  arenização  está  diretamente  ligado  com o  processo  de

mercantilização do futebol mundial, propulsionado de maneira avassaladora desde os anos

1980. O futebol,  a partir desse momento, tornou-se um negócio lucrativo globalizado que

movimenta cifras imensas. A gestão amadora de clubes no Brasil com jogadores ligados por

motivos variados à associação – entre eles valores afetivos e conectados com o elemento

cultural – e que mesmo os grandes craques ganhavam salários nos quais dificilmente batiam o

que hoje valeria R$ 1 milhão59, tornou-se através de um difícil processo60 de transição em um

59 Como apresenta o estudo realizado por jornalistas da  UOL em acervo da  Folha,  o salário estimado dos
maiores craques do Brasil nos anos 1980 (que eram uma minoria) dificilmente passava a marca de R$ 1
milhão em correção monetária para 2013 (CRESPO, 2013). Na década anterior, os valores eram ainda mais
baixos. Quando o Maracanã foi construído, em 1950, a situação era ainda mais amadora.

60 Conforme expõe o historiador Hilário Franco Júnior, esse processo de mercantilização do futebol iniciado na
Europa chegou no Brasil por volta do final dos anos 1980. Apresentando um conflito entre o amadorismo da
gestão de futebol não empresarial dos clubes associativos com esse avanço do futebol-negócio, gerando
sucessivas crises em clubes brasileiros nas décadas seguintes.  O autor aponta, por exemplo,  as bravatas
típicas  de gestores daquele tempo, como Eurico Miranda,  que é apresentado como a antítese do gestor
empresário, demonstrando essa crise entre o modelo amador e empresarial (FRANCO JÚNIOR, 2007).
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mercado de salários milionários, bilionários no caso dos brasileiros fora do Brasil. Sendo o

setor comandado cada vez mais por empresários riquíssimos, nos quais movimentam enormes

quantias com a venda de ingressos e principalmente direitos de TV e publicidade. De maneira

semelhante ao processo de industrialização cultural do cinema e da música, o futebol tornou-

se uma indústria que movimenta cifras gigantescas. Se transformando em um negócio em que

o lado cultural não é mais central, com as práticas e lógicas empresariais tomando conta das

decisões,  como o processo de arenização.  De maneira resumida,  agora é o capital  e  seus

detentores que comandam a partida (GONÇALVES; CARVALHO, 2006).

Diferentemente de 1950, quando esse processo de mercantilização e globalização ainda

estava em maturação, o projeto de Maracanã nas reformas apresentadas se insere em um

contexto em que o lucro com direitos de transmissão e ingressos premium é mais importante

do que elementos culturais e grandes públicos. Além da ascensão dos megaeventos esportivos

e de concertos de artistas estrangeiros, capazes de movimentar milhões através de ingressos

exorbitantes e patrocínios milionários de grandes empresas. Dessa maneira, o Novo Maracanã

nasceu com objetivo claro de servir como uma arena multiuso, de modo a sediar esses shows

de artistas estrangeiros e grandes  eventos  capazes de movimentar uma imensa quantia de

dinheiro. Com essa proposta, surgiu o elitizado Novo Maracanã, que perdeu grande parte dos

elementos arquitetônicos e culturais presentes nos 60 anos de vida da edificação. A figura 17

apresenta como ficou o interior do estádio, reformulado e com características de uma arena.

Figura 17 – Interior do Maracanã após as reformas para a Copa do Mundo de 2014

Fonte: UOL, 2022. 
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Conforme  visualizável  na  figura  17,  as  cadeiras  foram  pintadas  de  amarelo  e  azul,

transmutando entre essas cores, ou seja, a amarela mais próxima do gramado e o azul mais

distante  com  a  passagem  em  forma  de  degradê  impreciso.  Sem,  entretanto,  significar

necessariamente  uma  divisão  delimitada  de  setores,  como  era  anteriormente  com  as

arquibancadas verdes, amarelas e brancas. Outro ponto a ser salientado, é que o torcedor ficou

muito mais próximo do gramado do que antigamente,  uma característica típica das arenas

esportivas.  Principalmente  pela  inexistência  de  fossos61 com  o  único  objetivo  de  conter

invasores de campo,  substituídos pelos cordões de policiais  e seguranças.  Entre  os outros

tópicos sobre essa descaracterização arquitetônica do estádio no processo de transformação

em uma arena, é possível citar a quebra com a presença de um modelo arquitetônico de dois

anéis.  Assim,  tornando-se  um  estádio  teoricamente  uniforme  composto  por  uma  única

estrutura, como uma arena; conforme apresenta a figura 17. Mesmo com setores unificados

visualmente, vale salientar que o estádio apresenta uma divisão entre os setores inferiores e

superiores através de uma pequena barreira e declive, segmentação que possui em diversas

ocasiões uma diferença no preço pela distância para o campo.

Outra  consequência  dessa  obra  em  relação  ao  estádio  e  seus  setores,  é  a  relativa

segregação cultural e econômica entre os setores norte e sul (atrás dos gols) e os setores oeste

e leste (laterais do gramado). As duas primeiras seções dispõem de uma espécie de resistência

contra o processo de transformação do torcedor em um consumidor passivo,  fazendo isso

através de uma tentativa de salvaguardar resquícios de formas tradicionais do torcer, como

abordado no subcapítulo 2.2. É lá onde se fixam os torcedores organizados dos clubes, que

rejeitam cadeiras  numeradas  e  o  hábito  de  assistir  ao  jogo sentado  e  calado.  Já  os  mais

custosos setores oeste e leste, são mais elitizados ainda, sendo majoritariamente povoados por

esse  novo  público  ordeiro,  elitizado  e  que  não  apresenta  essas  formas  mais  vibrantes  e

tradicionais de torcer, ou seja,  orbita ali  o indivíduo enquadrado na noção do consumidor

passivo (RIOS, 2018).

Notavelmente,  vale  salientar,  é  esse  o  tipo  de  torcedor  que  forma  a  maioria  das

arquibancadas dos megaeventos esportivos, como ocorreu na Copa do Mundo de 2014. Sendo

evidente a passividade destes indivíduos quanto ao jogo, tema que apresenta um candente

debate sobre a  torcida brasileira em jogos da Seleção. Embora esse seja  o exemplo mais

notório, essa passividade também se faz presente em menor grau nos jogos dos clubes do Rio

de Janeiro no novo estádio.  Algo que teve início um pouco antes da construção do Novo

61 Elemento que era utilizado apesar de inefetividade em alguns casos, não sendo raro os momentos em que
ocorreram invasões no gramado do Maracanã.
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Maracanã, tendo em vista que paulatinamente após a confirmação do país como sede da Copa

em 2007 foram realizadas uma série de proibições dos materiais de torcida nos estádios que

sufocam essas práticas do torcer62. Esses vetos, somados às características do Novo Maracanã

e a sua elitização, resultaram nessa alteração do público presente e na transformação em uma

torcida morna e calada.

A cobertura, que representou um gasto imenso de dinheiro público através das reformas,

também produziu uma mudança arquitetônica drástica no Maracanã, conforme apresenta a

figura  18.  O  estádio,  dessa  forma,  perdeu  quase  completamente  as  suas  características

arquitetônicas,  principalmente  na  parte  interior.  A  mudança  é  tão  brusca  que  é  quase

impossível encontrar semelhanças com o antigo estádio, nas quais residem apenas na fachada

preservada e nas entradas, como a entrada principal que ainda apresenta a histórica estátua de

Bellini, jogador do Vasco que se tornou mundialmente famoso como o primeiro a realizar o

gesto de levantar uma taça de Copa do Mundo.

Figura 18 – Exterior do Maracanã após as reformas para a Copa do Mundo de 2014

Fonte: Sportsinsider, 2022. 

Mesmo  com  a  revolta  de  muitos  profissionais  e  intelectuais  que  trabalham  com

arquitetura,  cultura material  e  patrimônio,  como Ulpiano Menezes,  Nestor  Goulart  Reis  e

outros que fizeram oposição contra esse assassinato de uma das principais edificações da

arquitetura moderna brasileira, o bem foi descaracterizado. Não há, no presente momento,

62 Vale salientar o exemplo da proibição de sinalizadores, na qual abrange todo o território nacional. O tema é
recorrente nas reivindicações das T.O., sendo utilizado como argumento a diferença que esse elemento faz
nas festas das arquibancadas. O assunto, entretanto, envolve questões complexas para o debate, tendo em
vista a existência de riscos de segurança importantes. Necessitando de uma abordagem aprofundada.
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acesso aos documentos internos que podem evidenciar como foram tratadas essas obras do

Maracanã no Iphan.  Mas,  ao  que  é  visualizável  de  maneira  externa  através  das  reuniões

abertas  e  também nos  atos  publicados,  não  ocorreram ações  efetivas  do  Iphan  enquanto

instituição para impedi-la (MELO; CID, 2019, pp. 711-714). Havendo, pelo contrário, um

aparente consentimento do órgão com as obras em curso. Principalmente com a questão da

marquise, na qual em vez de passar por uma reforma, que era possível, foi destruída com o

aval do Iphan (MARTINS, 2013, pp. 9-11).

Como apresentado anteriormente no subcapítulo 3.2,  o tombamento do Maracanã não

implicava necessariamente em um entrave para obras no estádio.  Segundo Maria Martins,

especializada em Arquitetura e Urbanismo com foco em restauro e patrimônio, esse ponto do

tombamento  realizado  em  2000  apresenta  brechas  que  possibilitaram  essa  destruição.

Conforme ela salienta, a forma como decorreu o tombamento do único estádio tombado no

Brasil  demonstra  um  problema  claro  no  entendimento  do  que  é  a  arquitetura  de  uma

edificação e a sua importância nas relações sociais e culturais: 

[…] talvez o fato de ter sido inscrito apenas no Livro de Tombo etnográfico tenha
deixado  frestas.  O  valor  simbólico  atribuído  ao  seu  tombamento  parece  ter
outorgado o direito do imóvel de internamente sofrer alterações, mantendo-se o seu
invólucro. Como se o seu “simbolismo” fosse representado pelos seus limites. Mas,
sabemos que o invólucro não resume a arquitetura. As dimensões sociais e espaciais
são condicionantes importantes para a arquitetura. O valor simbólico é representado
pelo edifício em sua totalidade e, por isso, a manutenção do mesmo é a garantia da
presença deste valor e do entendimento de que é patrimônio cultural. Não se pode
esquecer que em uma construção, e qualquer que seja sua representação, tomba-se a
materialidade. Ou seja, o tombamento sempre é do bem material. (MARTINS, 2013,
p. 10).

Dessa forma,  a  autora apresenta como esse desprezo ao interior do estádio durante o

tombamento possibilitou com que se reformasse e se descaracterizasse quase completamente

o Maracanã, mantendo apenas uma das bases de sua arquitetura: a parte externa, ou invólucro

como ela apresenta, que é a única remanescente (mesmo que parcialmente reformulada por

conta da cobertura). A outra base, que é o interior da edificação, representa grande parte do

que é um estádio de futebol e sua importância, pois muito por conta de como se conforma o

seu interior que são criados, recriados e transmitidos elementos imateriais através de relações

sociais; inegavelmente a alma do estádio. Essa parte foi destruída, assim como o Maracanã.

Quem apresentou pensamento semelhante durante as discussões sobre as obras, foi Nestor

Goulart  Reis,  que discursou com insatisfação na 68ª Reunião do Conselho Consultivo do

Patrimônio Cultural em 30 de agosto de 2011 a sua indignação com o fato de se destruir o
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interior do Maracanã, que ele expõe ser parte de sua essência, denotando que essas obras

representam a sua destruição e uma afronta à legislação de salvaguarda no Brasil:

Demolir a marquise, demolir as arquibancadas é demolir o Maracanã. […] A questão
aqui neste plenário é a da validade da legislação de proteção aos bens materiais. Eles
não podem ser destruídos; eles podem ser tratados para serem conservados. Pode ser
uma coisa desagradável  conservar  um estádio antigo, que já  não serve tão bem,
porque hoje em dia no mundo a FIFA está recomendando isso (a reforma). É um
fato. [...] Mas nós aqui tratamos de cuidar do Engenho São Jorge dos Erasinos, em
São Vicente, que foi construído em 1554. E se nós não estivéssemos isso aqui, não
teria sido feito. [...] Se conservarmos o lado de fora e destruirmos tudo dentro, o
edifício não foi conservado. Projeto é uma visão de conjunto. Não dá para aceitar
(BRASIL, 2011, pp. 40-41).

A arquitetura do interior de um estádio, dessa forma, é algo que influencia diretamente

nessas  práticas  culturais  e  nas  relações  sociais  estabelecidas  naquele  espaço,  como  foi

discutido no subcapítulo 2.2, no qual apresenta de que maneira a geral e suas características

influenciavam  diretamente  em  um  modo  de  torcer  e  em  práticas  culturais  que  hoje  se

encontram em extinção. As mudanças estruturais no interior do Maracanã transformaram e

asfixiaram esses elementos imateriais, guiando o público presente para um modo de torcer

elitizado,  passivo  e  que  não  propicia  ou  impede  a  prática  de  elementos  culturais  antes

presentes por meio século no estádio. Uma disciplinarização dos corpos claramente projetada

para a criação desse estádio-cenário, desprezando os elementos culturais. O tombamento do

Maracanã, dessa forma, de nada adiantou para a sua efetiva salvaguarda e representou um

precedente de risco para outras edificações.

Vale  salientar  que  esse  projeto  de  arenização  do  estádio,  impulsionado  por  órgãos  e

instituições públicas, moveu-se diretamente contra alguns pontos da Constituição. Segundo a

Constituição Federal de 1988, a cultura é um direito fundamental, sendo necessário que os

Três Poderes Constituintes fomentem políticas e ações que promovam a cultura para todos os

cidadãos. Isso é explicitado no seguinte trecho do artigo 215 da Seção II do capítulo III: “O

Estado garantirá a todos o pleno exercício dos direitos culturais e acesso às fontes da cultura

nacional,  e  apoiará  e  incentivará  a  valorização  e  a  difusão  das  manifestações  culturais.”

(BRASIL, 1988). Conforme é perceptível, desde a versão pura da Constituição de 1988 é

explícito o compromisso com a garantia do acesso às fontes de cultura para toda a população,

incentivando e valorizando a difusão de manifestações culturais. O futebol, como principal

elemento  cultural  brasileiro  desde  o  século  XX,  não  teve  o  seu  acesso  incentivado  ou

valorizado com as reformas, pelo contrário, o usufruto de uma grande parcela da população

foi dificultado. As manifestações culturais no estádio, da mesma forma, sofreram um duro
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golpe  e  apresentaram  um  desaparecimento  de  diversos  elementos  imateriais.  O  pleno

exercício dos direitos culturais, portanto, não foram garantidos.

Outro ponto importante que apresenta como essas reformas e elitização do Maracanã são

passíveis de serem consideradas inconstitucionais, é uma Emenda Constitucional aprovada no

mesmo ano em que se iniciou a reforma para o Pan-Americano e anos antes da reforma para a

Copa. Conforme apresenta o inciso IV da Emenda nº48 de 2005 do artigo 215 da Seção II do

capítulo III, foi adicionado o compromisso do Estado com a “democratização do acesso aos

bens  de  cultura”  (BRASIL,  1988).  O Maracanã,  um bem tombado  e  que  apresenta  uma

importância cultural gigantesca para a sociedade carioca e brasileira, não teve o seu acesso

democratizado como demonstrado até aqui. Pelo contrário, esse projeto implicou diretamente

na elitização a ser abordada adiante.
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4 A ELITIZAÇÃO DO TORCER NO MARACANÃ

Após  realizar  uma  análise  que  engloba  o  social,  econômico  e  político,  é  proveitoso

empreender um estudo sobre a elitização do Maracanã mobilizando enfaticamente o social e

econômico de maneira pormenorizada, fazendo isso através da análise do material documental

coletado e plotado em gráficos durante a pesquisa do preço de ingressos entre 2000 e 2019.

Entre uma grande gama de dados coletados e gráficos confeccionados, vale analisar aqueles

mais importantes para o estudo empregado na monografia.

O primeiro dos gráficos a ser salientado, corresponde à moda do setor mais barato entre

2000 e 2019. Conforme apresenta o gráfico 3, é perceptível a existência de três patamares

distintos na porcentagem do preço do ingresso mais recorrente em relação ao salário-mínimo. 

Gráfico 3 – Moda do setor mais barato entre 2000 e 2019

Fonte: Elaborado pelo autor, 2022.

Com rótulo em azul, a forma do estádio com a presença da geral apresenta um patamar de

preço muito mais baixo em comparação direta com as outras formas arquitetônicas, havendo

um expressivo aumento após o seu fim. Conforme é perceptível, os rótulos em verde, que

apresentam essa nova forma do estádio para o Pan-Americano (2006-2010), demonstram uma

grande elevação, cerca de 3% a 4% da moda em relação ao período anterior. Já entre essa

formação  pós-2006  em comparação  com o  Novo  Maracanã  (2013-2019)  apresentado  em
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rótulos vermelhos, há um aumento de cerca de 6% entre o maior valor de moda apresentado

em cada período, além de um aumento de mais de 1% no menor valor da moda de cada

intervalo.

Outro ponto importantíssimo na análise desse gráfico, é a diferença de valores entre o

período da presença da geral com o do Novo Maracanã. A elevação entre o menor valor da

moda no primeiro período em relação ao do estádio pós-2013 é de cerca de 4%, enquanto os

maiores valores apresentam um expressivo aumento de cerca de 10% na diferença. Isso quer

dizer, em uma matemática básica de estimativa, que um torcedor gastaria um salário-mínimo

inteiro em cerca de 10 a 20 jogos no Novo Maracanã. Enquanto no período da geral, um

salário-mínimo inteiro permitiria para um torcedor frequentar o estádio por volta de 90 a 100

vezes. A diferença, em perspectiva, apresenta como diminuiu drasticamente a possibilidade de

um torcedor das classes baixas frequentar o estádio. A vida, vale salientar, não é feita só de

futebol,  e esses indivíduos possuem uma série  de outros gastos  a  pagar,  inclusive com o

transporte para o estádio cujo valor não entra nessa conta e que dificulta ainda mais o acesso.

Com essa comparação, se abre o debate sobre a questão do conforto no estádio e se é

correta a democratização da presença no estádio com um setor que apresenta uma série de

problemas,  como a geral.  Entretanto,  o  gráfico 4 que demonstra  a moda da mesma série

histórica  sem considerar  a  geral,  ou  seja,  considerando  as  cadeiras  comuns  que  eram o

segundo setor mais barato no período, ainda é perceptível um aumento considerável. 

Gráfico 4 – Moda do setor mais barato não contabilizando a geral entre 2000 e 2019 

Fonte: Elaborado pelo autor, 2022.
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Tirando o ponto fora da curva de 2001, no qual apresenta um valor bem mais alto do que

os outros anos do período entre 2000 e 200463, se mantém esse padrão de elevação entre os

três períodos. Isso demonstra o fato de não ser apenas o fim da geral que dificultou a entrada

das classes baixas ao estádio, tendo em vista que os setores com cadeiras também apresentam

um aumento considerável. Um dos elementos responsáveis por isso, é possível argumentar,

pode ser o paulatino decréscimo da capacidade máxima do Maracanã, que diminui a carga de

ingressos  e  aumenta  a  demanda  por  cada  espaço  no  estádio.  Com semelhante  ou  maior

número de pessoas que querem ir ao estádio e uma menor disponibilidade de entradas, o preço

de um ingresso pode ser majorado pelo desbalanceamento entre demanda e capacidade. 

Outro fator, mais destacável, é essa possibilidade de majoração acima do valor da inflação

em  decorrência  das  reformas  estruturais  no  estádio.  Mudanças  que  afastaram  as  classes

populares consideradas bárbaras e indesejáveis, além de proporcionar o conforto mínimo para

a classe média e alta, nas quais não se submetem a condições estruturais que teoricamente

apresentam  a  ausência  de  conforto  e  segurança.  Entre  os  exemplos,  é  possível  citar  a

implementação de novas cadeiras e a substituição das antigas por outras mais confortáveis.

A grande maioria dos assentos no Maracanã até as reformas para o Pan-Americano de

2007 não eram necessariamente cadeiras confortáveis e com encosto. As cadeiras comuns (ou

azuis) presentes por décadas antes das reformas que destruíram o setor em conjunto com a

geral  em  2005,  já  apresentavam  cadeiras  com  encostos,  mas  notavelmente  eram

desconfortáveis.  Do  mesmo  modo,  as  cadeiras  especiais  e  cadeiras  cativas  apresentavam

encosto antes de 2000, mas não eram sinônimo de conforto, sendo as cadeiras cativas feitas de

ferro;  conforme  figura  19.  Com  a  aplicação  de  cadeiras  e  assentos  na  arquibancada  do

Maracanã em 2000, parte considerável do estádio passou a apresentar assentos sem encosto.

Nas arquibancadas verdes, foram implementados assentos chamados de suportes anatômicos,

que se constituía apenas como um assento sem encosto, de modo a mitigar o desconforto de

sentar-se nos degraus de concreto da arquibancada e possibilitar a demarcação de cadeiras

numeradas. A figura 19 também apresenta essa característica.

63 Na pesquisa realizada não foi possível decretar uma moda de 2005, tendo em vista que os únicos ingressos
do setor de cadeiras comuns encontrados apresentam uma igualdade de 3 partidas de diferentes clubes com o
valor de 1,92% e 3 com 2,69%. Dessa forma, como há dois valores com o mesmo número de ocorrências,
não  é  possível  afirmar  uma  moda.  Isso  ocorre,  principalmente,  pelo  fato  de  que  houve  uma  extrema
dificuldade de encontrar os valores de 2005. Adversidade provinda de vários fatores: o Maracanã esteve
fechado a maior parte do ano, com o fechamento dos portões para a reforma ocorrendo em maio de 2005,
sediando apenas um jogo do Brasileirão; dificuldade de encontrar ingressos de Flamengo e Botafogo, pois
esses  clubes  não  jogaram  partidas  relevantes  no  Maracanã para  ter  o  ingresso  divulgado  nos  jornais
consultados, além de não estar disponível sites de notícias da época dedicados a esses clubes; não estão
disponibilizados borderôs do Carioca de 2005 na internet; os contatos com a FERJ para consulta presencial
dos borderôs não foram devidamente retornados.
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Figura 19 – Suportes anatômicos do setor verde e cadeiras cativas de ferro no Maracanã
em 2000

Fonte: Instituto do Patrimônio Histórico e Artístico Nacional, 2000.

Entretanto, nesse momento os outros novos setores passaram a contar com encostos: as

cadeiras brancas (figura 20) e amarelas. O primeiro, era o local mais caro entre as opções da

arquibancada depois das cadeiras especiais,  pois as cadeiras brancas se situavam na outra

lateral  do campo,  dando melhor visibilidade para a  partida em relação às cadeiras  verdes

(atrás dos gols) e amarelas (nas diagonais). 

Figura 20 – Setor de cadeiras brancas no Maracanã após implementação em 2000

Fonte: Instituto do Patrimônio Histórico e Artístico Nacional, 2000.
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Conforme  é  possível  visualizar  na  figura  20,  essas  cadeiras  instaladas  no  setor,

teoricamente  anatômicas,  não  apresentavam o  mesmo  conforto  das  cadeiras  dos  estádios

atuais. Entre os pontos a se salientar, é possível citar o pouco espaço entre as cadeiras e a

simplicidade  do  design,  com as  novas  cadeiras  do  Novo Maracanã  sendo mais  robustas,

inclusive  com  encostos  maiores,  mais  espaçadas  e  sendo  retráteis.  Vale  salientar  que  a

instalação das cadeiras azuis que ocuparam o lugar da geral e cadeiras comuns (azuis) a partir

das reformas de 2007, também contou com cadeiras que não apresentavam muito conforto,

embora dispusessem de encosto e uma ergonomia melhor em comparação com as cadeiras

mais antigas que se situavam no setor de cadeiras comuns (azuis) pré-2005.

Outros  pontos  a  serem  salientados,  são:  o  sucessivo  incremento  de  vagas  de

estacionamento (elemento central nas reformas e conflitos em torno da privatização desde os

anos 1990), ampliação de rampas, melhorias em instalações, construção de restaurantes, bufê

e etc. Com tudo isso somado, o estádio apresenta condições melhores para a busca desse novo

público-alvo, que é capaz de pagar mais no ingresso e exige mais condições de estrutura,

principalmente relacionadas ao conforto.

Ou  seja,  a  valoração  do  preço  acima  da  inflação  é  tanto  uma  consequência  da

possibilidade de majorar  o valor cobrado,  por conta de uma classe média que adentra  ao

estádio pelo cumprimento de suas exigências de conforto, como também é, ao mesmo tempo,

um projeto implementado que busca segregar os elementos indesejáveis e trazer cada vez

mais esse público consumidor passivo,  no qual é capaz de pagar mais por um ingresso e

usufruir de serviços paralelos. 

Conforme apresenta o pesquisador  Ferreira,  nos  relatórios da IMX em 2013, um dos

grupos  diretamente  ligados  com  o  edital  de  concessão  e  depois  acionista  do  Consórcio

Maracanã que geriu o estádio entre 2013 e 2019, havia pontos em que era salientada uma

possível “vantagem aos clubes que o utilizarem um aumento da receita proveniente de uma

‘mudança de perfil’ do público frequentador com a consequente exclusão das classes menos

favorecidas” (FERREIRA, 2017, p. 118). E como bem conclui Ferreira, 

[…] atualmente,  são os recursos dos trabalhadores  que financiaram uma arena a
qual, além de procurar afastar a população mais pobre (via cobrança de ingressos
cada  vez  mais  caros  e  eliminação  de  setores  populares),  teve  sua  administração
entregue a um grupo privado (FERREIRA, 2017, p.118).
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Dessa forma, fica evidente que havia a intenção de cambiar o torcedor ativo, vibrante,

verdadeiro artista do espetáculo, pelo espectador passivo, que se comporta em um estádio de

futebol como o espectador que vai ao teatro.

Salientado o aumento da moda do menor preço entre 2000 e 2019, além da majoração

presente  até  mesmo  em  setores  com  cadeiras,  é  importante  observar  esse  processo  de

elitização  por  outros  ângulos.  Embora  seja  mais  proveitoso  a  análise  da  moda,  pois  ela

apresenta um preço que é mais recorrente em um ano, também é oportuno visualizar o menor

preço registrado em cada ano. Dessa forma, é possível perceber de maneira complementar

qual é o menor valor registrado naquele momento e a diferença do piso de cada período em

comparação com os outros, comparando de maneira aproximada qual o menor preço praticado

em possíveis promoções em cada ano. O gráfico 5 apresenta esses dados.

Gráfico 5 – Menor preço anual registrado do setor mais barato entre 2000 e 2019 

Fonte: Elaborado pelo autor, 2022.

É visualizável, através do gráfico 5, que o preço mínimo do período no qual a geral ainda

estava presente no estádio é menor do que todo o período pós-2006. A diferença entre o menor

preço entre 2000-2005, notavelmente 2003, em comparação com o menor de todo o período

2006-2019,  apresentado em 2013, é de 1%.  Já o valor  mais elevado do  período da geral

(2005), é cerca de 4% a menos do que o mais elevado valor registrado no período pós-2006,

mais precisamente em 2015.
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Nesse caso em específico, o valor do ingresso no Maracanã pós-2006 é muito próximo do

praticado no  Novo  Maracanã,  não  sendo  possível  retirar  conclusões  precisas  sobre  esse

quesito,  apenas  que  as  promoções  nesse  período  apresentam  similares  pisos.  Um  ponto

interessante  da  visualização  desse  gráfico,  é  que  ele  demonstra  metodologicamente  a

necessidade da observação de diversos ângulos por causa das variáveis presentes nos dados. É

notável  que  os  pontos  mais  baixos  de  preço  no  Novo  Maracanã  são  momentos  em que

determinados clubes passavam por problemas no Brasileirão,  fazendo promoções absurdas

para a torcida lotar o estádio e apoiar o clube, principalmente os torcedores mais fanáticos e

que não possuem dinheiro. Ou seja, nesse cenário é mais benéfico trazer o torcedor passional,

intenso  e  fanático  para  cantar  a  todos  pulmões  em incentivo  ao  time,  e  não  o  torcedor

consumidor passivo que em outros momentos é almejado. Em 2013, por exemplo, a partida

Vasco  x  Santos  contou com uma promoção excepcional  realizada  pelo  time carioca,  que

enfrentava  a  possibilidade  de  rebaixamento  no  Brasileirão,  posteriormente consumada.

Chegando, dessa forma, ao valor de 1,47%, o mais baixo do ano. Nesse ano, entretanto,  o

valor mais recorrente (moda)  foi de 11, 80%, como apresentou o gráfico 4.  Número muito

diferente do preço mínimo.

Fica evidente,  portanto,  a necessidade de visualizar esses dados por diversos ângulos,

para não tirar falsas premissas. Na grande maioria das análises que tratam sobre a elevação do

preço dos ingressos, ao menos as consultadas durante a elaboração  da monografia, apenas

utiliza-se o menor valor de uma partida no ano, às vezes até mesmo pulando os anos. Embora

a metodologia empregada nessa pesquisa também possa apresentar riscos, eles são mitigados

pelo fato de haver um maior número de dados e a sua análise utilizar de um método  que

prioriza a visualização por diversos ângulos. Sendo os dados examinados através de variáveis

temáticas e,  principalmente, através da análise dos valores mais baixos, mais altos, moda e

média. Uma tabela ou gráfico não é suficiente para visualizar um tema tão complexo.

Um ponto interessante a se salientar nessa discussão do menor preço, é a diferença entre

os  preços  praticados  pelos clubes,  que  varia  de  maneira  expressiva.  Esse  detalhe  é,

infelizmente, esquecido pelas pesquisas que utilizam apenas uma partida por ano como dado

nas análises. Como discutido na introdução, a  coleta de dados dos  quatro clubes do Rio de

Janeiro, pois o estádio não é de posse de uma associação, também é uma forma de mitigar

essas diferenças entre preços praticados pelos clubes. Da mesma forma, é proveitoso analisar

esses números de maneira separada, ou seja, visualizar os valores praticados por associação.

Assim,  é  possível  observar  essas  diferenças  que  determinam  as  condições  de  acesso

específicas de  cada  torcida.  Tendo  isso  em  vista,  foi  realizada  a  plotagem  dos  dados
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exclusivos do menor preço praticado por clube (utilizando a geral como menor preço quando

esteve presente) entre 2000 e 201964, conforme apresentado no gráfico 6. 

Gráfico 6 – Menor preço anual registrado por clube do setor mais barato entre 2000 e
2019 

Fonte: Elaborado pelo autor, 2022.

Conforme visualizável no gráfico 6, o preço praticado pelos clubes entre 2000 e 2005 foi

muito  parecido65.  Nesse  período,  entretanto,  é  possível  citar  algumas  variações.

Primeiramente, o movimento de queda do preço praticado pelo Fluminense entre 2001 e 2003

é,  provavelmente,  em decorrência  da  passagem de  um período  de  alta,  em que  o  clube

disputou de maneira  satisfatória  os  campeonatos,  para um momento de má fase.  O clube

chegou às eliminatórias do Brasileirão em 2001 e 2002, mas no Brasileirão de 2003, já no

formato de pontos corridos, foi o pior colocado dos clubes cariocas. Isso acaba repercutindo

em promoções em determinados jogos que fazem com que o menor preço praticado seja

inferior. A queda do preço praticado em 2004 por Flamengo, Botafogo e Vasco em relação aos

anos anteriores de cada clube, se deve ao momento de crise do futebol carioca naquele ano.

64 Importante denotar que há algumas ausências em decorrência de variados motivos. Algumas pela dificuldade
de encontrar fonte, outras pelo fato de que o clube não jogou no Maracanã ou pela ausência do setor da
geral, tendo em vista que seria injusto comparar setores diferentes no mesmo ano de diferentes clubes. Em
2001, por exemplo, a geral ficou fechada durante a maior parte do ano devido a uma determinação do
Ministério  da Justiça, na qual obrigou que todos os estádios brasileiros deveriam ter lugares numerados,
impossibilitando o uso da geral.  A reabertura só ocorreu em novembro por determinação de Garotinho,
fazendo com que Botafogo e Vasco não jogassem com a geral aberta (RODRIGUES, 2001, p. 22). Em 2005
ocorre o fato de o estádio ter fechado prematuramente, como já abordado anteriormente, com ausência de
Botafogo e Flamengo pela dificuldade de encontrar fontes. Já entre 2017 e 2019, o Botafogo não jogou no
estádio uma única vez como mandante; ausência motivada por problemas com a Fla-Flu S.A.

65 A tabela que apresenta os valores detalhados do gráfico 6 está presente no apêndice L.
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Assim como ocorreu em 2002, Vasco, Botafogo e Flamengo, principalmente os dois últimos,

brigavam para não cair para a segunda divisão do Campeonato Brasileiro, com o Fluminense

apresentando ótimo desempenho em 2002 e mediano em 2004.

Os  números,  entretanto,  apontam  alguns  pontos  estranhos.  Em  2007,  Flamengo  e

Fluminense apresentam valor mais baixo do que a dupla Vasco e Botafogo, mesmo que as

duas  primeiras  equipes  tenham apresentado melhor  rendimento naquela temporada.  Outro

ponto estranho reside em 2009. O menor preço praticado pelo Flamengo naquele ano, no qual

o clube se sagrou campeão do Brasileirão, apresenta o mesmo valor do Botafogo, que brigou

para não cair naquela temporada. Já o Fluminense, que também lutava contra o rebaixamento

em campanha até pior do que o Botafogo e apresentando grande recuperação, apresentou os

menores valores em conjunto com o Vasco,  que disputou a  segunda divisão naquele ano.

Valores mais coerentes com as situações dos clubes.

Já a partir da construção do Novo Maracanã, é perceptível que o Flamengo é o clube que

apresenta o menor preço disponível mais elevado durante todos os anos. Embora de primeira

vista possa se pensar que isso tem relação com a reconstrução e boa fase do time nos últimos

anos, o fato é que entre 2013 e 2015 o clube não teve grandes momentos. Em 2013, apesar da

conquista  da  Copa do Brasil,  o  clube  foi  virtualmente  rebaixado do Brasileirão,  somente

escapando por decisão do STJD, que puniu a Portuguesa por conta da escalação irregular de

um jogador na última rodada; decisão que gerou grande confusão e investigações66. Além de

vexame na Libertadores, entre 2014 e 2015 o clube povoou a parte intermediária da tabela e

não disputou outros títulos. A boa fase do clube só começou de maneira moderada entre 2016

e 2018, atingindo o auge a partir de 2019. Já o Botafogo, vale salientar, apresentou números

semelhantes ao do Flamengo, embora não tenha apresentado os mesmos picos elevados do

rival.

O Fluminense, por outro lado, apresenta uma variação grande entre os anos. O pico em

2013, assim como o Flamengo, não apresenta muita relação com o futebol apresentado, tendo

em vista que o clube passava por graves problemas e também quase foi rebaixado. O valor se

iguala  ao  Botafogo,  que  apresentou  boa  campanha  e  conseguiu  se  classificar  para  a

Libertadores. Em 2014 há uma queda, igualando-se ao menor preço cobrado pelo Vasco, que

disputava  a  segunda  divisão  naquele  ano.  No  ano  seguinte,  o  preço  apresenta  aumento,

também em correlação de preço com o Vasco, mesmo ambos os clubes fazendo campanhas

66 O clube recebeu a punição de perda de 4 pontos por escalação irregular, assim como a Portuguesa. Caso o
time paulista não tivesse sido punido pela infração, o Flamengo cairia. Caso nenhuma das punições tivesse
sido decretada, quem cairia seria o Fluminense. Existindo debates e investigações sobre a possibilidade da
escalação  ter sido realizada conscientemente por agentes internos da Portuguesa comprados por agentes
externos. O caso é polêmico até hoje, com as investigações não sendo concluídas.
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ruins, principalmente o cruzmaltino. Em 2016, o preço despenca novamente em uma nova

campanha ruim do clube, chegando ao mesmo patamar do Vasco, que disputava a segunda

divisão. Entre 2017 e 2019, o clube realizou constantemente campanhas de meio de tabela,

sem qualquer protagonismo. Tendo o menor valor em 2017 e 2018, o clube só  superou o

Vasco em 2019.

O Vasco,  de maneira ainda mais acentuada, apresenta números diferentes em cada ano.

Reflexo das oscilações do time, que brigou para não cair em 2013 e 2015, disputou a segunda

divisão nacional em 2014 e 2016 e teve um período satisfatório em 2017, conseguindo uma

classificação para a Libertadores; fato que influenciou diretamente no preço dos ingressos,

tendo em vista que é o ano em que apresenta o maior valor. Em 2018 fez uma campanha ruim,

escapando do rebaixamento na última rodada, e em 2019 habitou o meio da tabela. O preço

mais baixo, dessa forma, apresentou queda nesses dois anos em relação a 2017. 

Os  dados  do  preço  mais  elevado  cobrado  pelo  setor  mais  econômico  do  estádio,

conforme gráfico 767, também apresentam oscilações parecidas. O Flamengo, no período pós-

2013, exibe o maior valor praticado em quase todos os anos, com exceção de 2015, quando o

Vasco apresentou o mais alto valor.

Gráfico 7 – Maior preço anual registrado por clube do setor mais barato entre 2000 e
2019 

Fonte: Elaborado pelo autor, 2022.

67 A tabela com os valores detalhados do gráfico 7 está presente no apêndice M.
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O mais importante de toda essa análise, é entender que a situação da diferença entre os

preços  praticados  durante  os  anos,  caso  seja  observado  apenas  a  situação  do  Flamengo,

apresenta uma elevação ainda maior que se analisada a série histórica de todos os outros

clubes. Isso demonstra a importância de realizar estudos que contemplem todos os clubes e

utilize de variados ângulos temáticos de análise, para não simplificar demais o estudo.

Após a análise por meio de um diferente ângulo,  demostrando as diferenças entre os

clubes, é possível prosseguir com a continuação da análise geral. Assim como o menor preço,

também é proveitoso observar o maior valor praticado no setor mais econômico do estádio. O

gráfico 8 apresenta esses dados.

Gráfico 8 – Maior preço anual registrado do setor mais barato entre 2000 e 2019 

Fonte: Elaborado pelo autor, 2022.

Nesse gráfico, é possível perceber que até mesmo o maior valor praticado na geral, 3,31%

em 2000,  é  ínfimo se  comparado  com o menor  valor  apresentado  na  série  histórica  dos

ingressos mais caros do setor mais barato de cada ano no pós-geral, notavelmente 2010 com

5,88%. Uma diferença de mais de 2%. Se comparado o maior valor da geral, 3,31% em 2000,

com o maior valor de ingresso entre 2006-2010, especificamente em 2008 com 14,46%, a

diferença salta para mais de 11%. Já a comparação da geral com o Novo Maracanã, apresenta

uma disparidade ainda mais exorbitante: se comparado o maior valor da geral,  3,31% em

2000, com o menor valor do Novo Maracanã no gráfico, 9,09% em 2016, a diferença é de

5,78%, quase duas vezes o valor. Já na comparação entre os maiores valores, geral em 2000
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com 3,31% e Novo Maracanã em 2013 com 36,87%, a diferença salta para 33,56%. Cerca de

10  vezes  mais  da  porcentagem  do  salário-mínimo  vigente  necessário  para  comprar  um

ingresso, isso para ver o jogo no setor mais básico do estádio em diferentes épocas.

Outro ponto interessante de análise, é a intersecção de valores entre o gráfico 5 e 8. O

maior  preço  praticado  entre  2000  e  2005  no  setor  mais  barato,  3,31%  em  2000  como

apresenta o gráfico 8, é mais baixo do que o menor valor praticado em 2007, 2008, 2010,

2014, 2015, 2016 e 2019, apresentados no gráfico 5 que expõe os menores preços encontrados

de cada ano. O gráfico 9 apresenta essa proporção através de uma linha de referência para

melhor visualização.

Gráfico 9 – Comparação entre o maior preço da geral (2000) com os menores preços
pós-2006

Fonte: Elaborado pelo autor, 2022.

Depois de abordar os setores mais populares do recorte temporal, é necessária a análise

dos setores mais luxuosos, não considerando os camarotes. Um  ponto importante sobre as

reformas que ocorreram no Maracanã, é que houve um direcionamento para a ampliação na

ênfase desses setores  premiums  no estádio, conforme discutido de maneira pormenorizada

durante todo o capítulo 3.  De maneira sucinta, primeiro  ocorreu a ampliação das cadeiras

especiais  nas  reformas  para  o  Mundial  de  Clubes  de  2000,  aumentando  de  maneira

considerável o espaço desse setor. Já na reforma para a Copa de 2014, o projeto apresentou

como princípio central a ênfase nesse tipo de setor. As cadeiras especiais do período pré-2010
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deram  lugar  ao  setor  chamado  de  Maracanã  Mais,  que  conta  com  a  presença  de  bufê,

restaurantes, espaço vip além da arquibancada, entrada especial (de maneira a fugir das filas

dos outros portões), escada rolante e entre outros atrativos. Devido à característica da obra do

Novo Maracanã de não ser formada por dois anéis, e sim por uma unificada estrutura, o setor

Maracanã Mais vai até a parte mais baixa do setor, bem perto do campo. Diferentemente da

geral, que apresentava um nível abaixo do gramado, o Maracanã Mais apresenta uma altura

considerável  que faz com que não exista  dificuldade de visualização nem no ponto mais

baixo, além do setor ser mais próximo do campo do que as cadeiras azuis (comuns) extintas

em 2005. Sendo a seção com melhor visibilidade possível no estádio. 

Sobre o Maracanã Mais, se destaca o fato desse setor ter a peculiaridade de apresentar

dois preços diferentes, pois o bufê presente no estádio é opcional, ou seja, o torcedor escolhe

se vai ou não adquirir o pacote com esse serviço incluso, recebendo uma pulseira condizente

com o seu pacote: sem ou com bufê. A taxa varia muito de jogo para jogo e de ano para ano. A

respeito dos valores cobrados, é possível perceber um significativo aumento do preço mais

elevado cobrado sobre o setor mais caro (exceto camarote) do estádio com o passar do tempo,

conforme o gráfico 10 apresenta.

Gráfico 10 – Maior preço de cada ano do setor mais caro exceto camarotes (2000-2019)

Fonte: Elaborado pelo autor, 2022.
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período. De 2006 para frente, o estádio atingiu grandes picos de preço, principalmente no

Novo  Maracanã,  que  passa  em  dois  momentos  do  total  do  salário-mínimo  vigente  se

considerado o Maracanã Mais com o bufê incluso. No caso de 2013, quando ocorreu a final

da Copa do Brasil do Flamengo, o valor foi tão alto que não houve diferenciação entre o preço

com ou sem bufê. Embora seja possível pontuar que esse valor elevado é uma exceção, a

constância de valores exorbitantes foi comum no Novo Maracanã, com 2017 apresentando

68,84% e 2018 o valor de 58,18%. 

Para ter uma comparação do quão é mais elevado o preço do ingresso cobrado no Novo

Maracanã, é proveitoso observar os jogos disputados em ambas as configurações. O segundo

jogo da final da Libertadores de 2008 perdida pelo Fluminense no estádio completamente

lotado, apresenta o valor das cadeiras especiais de 72,29% do salário-mínimo. Mesmo sendo o

torneio mais importante possível para um clube brasileiro, título que o mesmo não possui até

o presente momento, o valor do setor mais  premium é muito próximo ou menor do que em

finais de Copa do Brasil e Sul-Americana no Novo Maracanã, torneios que não possuem a

mesma relevância. Principalmente se considerado o torneio da Copa do Brasil em 2013, pois

esse foi o primeiro ano em que a competição passou a contar com os times classificados para

Libertadores e recebeu um gradual aumento de remuneração para os clubes e relevância; ou

seja, o torneio em 2013 não apresentava a importância vista por volta de 2016 para frente,

ainda havendo um resquício muito forte na concepção do público geral de ser um torneio

inferior.  Outro  exemplo  que demonstra  de maneira  ainda mais  explicita  essa elevação do

preço praticado no Novo Maracanã, é que a partida de quartas de final da Libertadores jogada

pelo Flamengo em 2019 apresenta o valor de 93,69% sem bufê e 100,20% com bufê. Um

aumento de quase 30% em comparação com a finalíssima disputada pelo Fluminense em

2008, ou seja, a final foi mais barata que uma fase eliminatória do mesmo torneio no Novo

Maracanã.

Após análise de todos os dados e gráficos apresentados e diálogo com bibliografia,  é

perceptível que há uma paulatina elevação considerável do preço cobrado entre 2000 e 2019,

com as diferentes formas arquitetônicas do estádio tendo grande influência nessas elevações.

Não sendo algo natural, mas sim um projeto de estádio.
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5 CONCLUSÃO

Após a análise que engloba os fatores sociais, econômicos e políticos, fica evidente que as

transformações no Maracanã entre 2000 e 2019 resultaram em um distanciamento das classes

populares do acesso ao estádio. Essa elitização não ocorreu de maneira natural, e sim através

de um projeto de cidade e de estádio que privilegia o torcedor consumidor, buscando retirar

dos estádios aqueles indivíduos considerados vândalos, notavelmente torcedores aficionados

e/ou das  classes  populares  nessa concepção elitista.  O processo de criação desse estádio-

cenário  com um menor  contingente  de  espectadores  e foco  nas  transmissões  televisivas,

portanto,  é  marcado pela  tensão social  entre  classes econômicas que vivem em constante

embate. 

O tardio avanço do neoliberalismo a partir da década de 1990 no país em decorrência de

sua ascensão global, somado com o tardio avanço da mercantilização do futebol e arenização

no Brasil após tomar de assalto o eixo futebolístico europeu, formaram as bases sociais e

políticas que possibilitaram esse gradual processo de transformação do Maracanã em uma

arena elitizada e excludente. Esse contexto, como demonstrado pela mobilização dos aspectos

sociais e políticos que envolveram todo o curso da arenização e concessão do Maracanã desde

a  década de 1990 até  2019,  não foi  algo  natural  e  realizado de maneira  inconteste.  Pelo

contrário, esse contexto é repleto de embates entre os mais diversos agentes, sendo um ponto

de  luta  e  conflito  que  possui  uma série  de  motivações  e  implicações  políticas,  sociais  e

econômicas. Agentes do governo, instituições e órgãos relacionados com o esporte, como uma

série de presidentes da Suderj e da CBF, em conjunto com grandes donos de capital (nacional

e estrangeiro) foram centrais nessa marcha de modernização do estádio e privatização, ambos

diretamente conectados com essa elitização e definhamento de saberes e elementos culturais

populares produzidos e reproduzidos por meio século no estádio. Um dos principais pontos

utilizados como justificativa para a aplicação das obras abordadas, foi a suposta necessidade

de enquadramento do estádio nessa nova realidade comercial, gerada pela mercantilização do

futebol, através de uma modernização. De mesmo modo, a necessidade de reforma de um

estádio  sucateado  pelo  poder  público,  que  efetivamente  precisava  ser  reparado  em

determinados momentos, também esteve entre as pautas iniciais. Servindo, em conjunto com a

modernização, como justificativas da inviabilidade da gestão do Maracanã pelo governo e da

suposta necessidade de privatização através de um modelo de concessão. 

A luta popular,  entretanto,  foi  destacável  e apresentou várias facetas.  Entre os pontos

destacáveis,  vale salientar o desagrado com: a eminente elitização; concessão de um bem
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público que recebeu enormes investimentos públicos; destruição de um bem tombado e de

modos tradicionais de torcer; as tentativas de demolição de espaços sociais, de educação e de

prática esportiva, que eram utilizados por décadas pela sociedade no Complexo Maracanã.

Se durante a sua construção no final da década de 1940 foi exposta uma visão de que se

objetivava uma maior integração entre as classes, com a presença de todos no estádio, os 20

anos analisados representaram a mudança da rota do projeto de Maracanã para uma direção

que não condiz com essa noção teoricamente democrática. Embora essa democratização do

acesso ao estádio apresentasse uma série  de problemas de diversas ordens,  que conforme

analisado durante a monografia demonstrava até mesmo uma certa hierarquização econômica

da experiência visual e de conforto no estádio, o acesso das classes populares ao Maracanã era

garantido. Em 20 anos do avanço desse processo modernizador, que tomou de assalto todos os

estádios do Brasil e principalmente o Maracanã, a tentativa de democratizar o acesso ao maior

palco do futebol não fez parte dos pilares desse novo projeto, pelo contrário, é visível um

projeto que busca intencionalmente o consumidor das classes altas e médias. Resultando em

uma  gentrificação  e  limpeza  social  do  estádio,  que  produzem  e  reproduzem de  maneira

localizada as feridas, embates e contradições presentes nesse processo maior de transformação

da cidade em um ponto turístico gentrificado e aburguesado.

Conforme é perceptível durante a análise, o torcedor comum passa longe de ser o alvo,

pois ele apresenta formas de protagonismos consideradas bárbaras que não se adéquam aos

megaeventos  ou  aos  espetáculos  internacionais  ou  nacionais,  nos  quais  propõe-se  vender

nacional e internacionalmente via transmissões televisivas, que crescem paulatinamente com a

mercantilização, globalização e neoliberalização do futebol; mercado que atualmente move

grandes quantias de dinheiro através de patrocínios. Além de não se encaixar no objetivo de

estádio-cenário, há uma mudança no direcionamento para a geração de receitas nos estádios

de  futebol.  Antes  priorizava-se  a  entrada  do  maior  número  possível  de  pagantes.  Já  na

atualidade, privilegia-se o consumidor capaz de gastar em um ingresso valorado acima da

inflação em nome de um suposto conforto que, para esses indivíduos, é trivial para a sua

entrada no estádio; o crescente aumento e valorização dos setores premiums desde a primeira

reforma  em  2000  até  a  construção  do  Novo  Maracanã,  denota  essa  mudança,  que  é

acompanhada por  ingressos  exorbitantes  como depreende-se  através  da  análise  dos  dados

coletados. Embora alguns avanços em conforto sejam positivos e necessários, uma parte deles

são fúteis  e fator integral no assassinato de práticas  populares  e de exclusão social.  Esse

consumidor, que por muitas vezes não é sentimentalmente ligado incondicionalmente ao clube

e  está  lá  pelo  espetáculo,  também  é  capaz  de  gerar  novas  receitas  através  de  bares,
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estacionamento, lojas, bufê e vários outros serviços anexos à operação do estádio hoje vitais

no funcionamento do negócio, mas que antes não eram relevantes.

Vale salientar que esses agentes das classes média e alta tendem a apresentar uma repulsa

à noção de multidão, massa e de contato físico e coletivo, preferindo a individualidade e o

distanciamento dos elementos coletivos das classes populares que os desagradam; o avanço de

condomínios  fechados  e  de  espaços  restritos  é  um  dos  sintomas  dessa  característica.  O

estádio, dessa forma, toma a característica de limpeza social de um shopping. Assim, essa

disciplinarização dos  corpos implementada nos  estádios  com a arenização,  principalmente

através da distribuição de ingressos exclusivamente compostos de cadeiras e o combate a

formas de protagonismo, servem nesse propósito.

Conforme discutido durante a monografia,  essa modernização em primeira  vista pode

parecer algo positivo para a sociedade. Maior conforto, segurança e visibilidade no estádio,

não  são  coisas  que  alguém  possa  negar  como  sendo  benéficas.  O  problema  é  que  essa

comodidade não é para todos, e sim para poucos. Há um fator crucial na discussão dessas

reformas, que é o fato delas resultarem em uma limpeza social e exclusão de classes menos

favorecidas do acesso ao estádio que é o maior patrimônio cultural do Rio de Janeiro, além de

ser o espaço mais importante no país referente ao elemento cultural mais notório da cultura

brasileira: o futebol. Como apresentado, são reformas que apresentam resultados que vão de

encontro  com  a  Constituição  Brasileira,  que  declara  enfaticamente  a  necessidade  da

valorização,  difusão  e  democratização  da  cultura,  principalmente  no  acesso  aos  bens  de

cultura. Pontos que não foram considerados pelos órgãos públicos e políticos centrais nesse

processo.

Com essa homogeneização estrutural do Maracanã, que passou a contar com cadeiras em

todo  o  estádio,  impediu-se  a  produção  e  reprodução  de  práticas  populares  culturais

importantíssimas que não são propiciadas ou possíveis na forma arquitetônica com cadeiras

numeradas. Gerando os conflitos entre torcedores que defendem esse torcer passional e ativo

contra os espectadores consumidores passivos; a discordância entre os setores norte e sul,

mais populares,  e  as seções  oeste  e leste  apresentam esse conflito  das arquibancadas que

reproduz também tensões sociais da cidade. A arquitetura, como abordado, não diz respeito

apenas ao exterior de um edifício, mas também ao seu interior e a forma com que interfere nas

ações humanas naquele espaço; algo não considerado pelo Iphan durante o tombamento e

aprovação das mudanças.  Portanto,  uma série de elementos culturais  do futebol brasileiro

foram se esvaindo devido a essas mudanças arquitetônicas, com os agentes contrários a esse

processo perdendo a luta contra o grande capital e seus agentes. Sendo uma grande parcela
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desses torcedores afastados com o processo de elitização, mas ainda existindo uma parcela

resistindo e se reunindo nos setores sul e norte, um espaço de resistência.

Este trabalho, dessa forma, constitui-se como um passo para a análise e abordagem da

temática da elitização do futebol no Brasil, mais precisamente no contexto do Rio de Janeiro.

A metodologia de coleta e análise de dados dos preços dos ingressos para a observação do

acesso ao estádio, desse modo, apresenta uma evolução do que foi empregado anteriormente

em outras produções científicas encontradas na área de Ciências Humanas, que infelizmente

abordam de maneira  majoritária esse processo através  de uma ótica social,  econômica ou

política, não manipulando as três de maneira conjunta. Com aspectos da metodologia, coleta e

análise de dados permitindo a visualização de diferentes ângulos desse processo, que não

eram contemplados pelas análises que tinham como objetivo a coleta e exame apenas  do

menor preço praticado no setor mais barato entre todos os clubes; uma homogeneização que

simplifica de maneira incoerente a multiplicidade de valores praticados e que esconde a real

face do problema. Um dos exemplos é a apresentação do fato de que os dados apontam para a

constante cobrança de maiores valores pelo Flamengo em relação aos outros clubes no Novo

Maracanã, algo que pode muito bem influenciar em uma análise de apenas um jogo por ano.

Dessa  forma,  com  a  coleta  de  dados  mais  abrangente  e  a  análise  mais  aprofundada  de

diferentes  aspectos,  foi  possível  empregar  um  estudo  sobre  a  elitização  que  objetivou

investigar  como  e  de  que  maneira  se  deu  esse  processo  de  elitização  constantemente

salientado na sociedade, não baseando-se em dados demasiadamente simplificados.

Vale  salientar,  entretanto,  que  a  pesquisa  empreendida  na  monografia  ainda  é  uma

maneira  reduzida  que  respeita  os  limites  da  modalidade  de  pesquisa  empregada,  não

esgotando  totalmente  as  possibilidades  de  investigação.  Constituindo-se  como  uma

aproximação  mais  detalhada  do  que  as  produções  encontradas  até  o  momento,  mas

apresentando-se apenas como um passo metodológico para a elaboração de pesquisas ainda

mais  aprofundadas  que  possam expandir  essa  metodologia:  em uma produção  com mais

recursos financeiros e tempo, é possível a realização de uma pesquisa que colete todos os

preços praticados pelos quatro clubes em todos os anos, além da análise por alguns outros

ângulos que o reduzido tamanho de uma monografia não permite.
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APÊNDICE A – Quadro da legenda de abreviações das tabelas e quadros

Sigla Descrição

FNE Fonte não encontrada (não foi encontrada fonte dos jogos do clube naquele ano como mandante).

ND Não disponível (o setor não estava disponível por algum motivo).

NE Não existe (o setor já havia sido demolido ou ainda não havia sido construído).

Nestlé Promoção da Nestlé que vigorou por tempo limitado, nesses casos não havia como comprar 
ingresso para aquele setor com dinheiro.

NI Não informado (não há informações de preço sobre esse setor nas fontes encontradas e não foi 
possível afirmar se o setor não estava disponível).

NJ Não jogou (o clube não jogou mais partidas no Maracanã em determinado ano).
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APÊNDICE B – Quadro de partidas
(continua)

Ano Clube Campeonato Partida
Data
da

partida

Data da
fonte

ID Fonte Nota

2000 Vasco Brasileiro
Vasco x

Botafogo
12/11/00 11/11/00 1 Jornal do Brasil -

2000 Vasco Mundial
Vasco X

South
Melborne

06/01/00 03/01/00 2 Tribuna da Imprensa -

2000 Vasco RIO-SP
Vasco x

Palmeiras
26/02/00 25/02/00 3 O Globo -

2000 Vasco Mundial
Vasco x Man.

United
08/01/00 07/01/00 4 Jornal do Brasil -

2000 Flamengo Carioca
1º Final CC
Flamengo X

Vasco
11/06/00 11/06/00 5 Jornal do Brasil -

2000 Flamengo Brasileiro
Flamengo X

Vasco
27/10/00 27/10/00 6 Jornal do Brasil -

2000 Flamengo Brasileiro
Flamengo x
Palmeiras

10/09/00 09/09/00 7 Jornal do Brasil -

2000 Flamengo Brasileiro
Flamengo x

Santos
23/09/00 22/09/00 8 Jornal do Brasil -

2000 Fluminense Brasileiro
Fluminense x

Bahia
29/07/00 28/07/00 9 O Globo -

2000 Fluminense Brasileiro
Fluminense x

Santos
05/08/00 04/08/00 10 O Globo -

2000 Fluminense Brasileiro
Fluminense x
São Caetano

26/11/00 25/11/00 11 Jornal do Brasil -

2000 Fluminense RIO-SP
Fluminense x

Palmeiras
13/02/00 12/02/00 12 Jornal do Brasil SIM 

2000 Botafogo
Copa do
Brasil

Botafogo x
Cruzeiro

22/06/00 22/06/00 13 Jornal do Brasil SIM 

2000 Botafogo FNE FNE FNE FNE 14 FNE -

2000 Botafogo FNE FNE FNE FNE 15 FNE -

2000 Botafogo FNE FNE FNE FNE 16 FNE -

2001 Vasco Carioca
Vasco x

Flamengo
27/05/01 26/05/01 17 O Globo SIM

2001 Vasco Brasileiro
Vasco x

Botafogo
13/10/01 13/10/01 18 NETVASCO SIM

2001 Vasco Brasileiro
Vasco X

Fluminense
28/10/01 28/10/01 19 NETVASCO SIM

2001 Vasco FNE FNE FNE FNE 20 FNE -

2001 Flamengo Carioca
Flamengo 

x 
Vasco

20/05/01 19/05/01 21 O Globo SIM

2001 Flamengo Carioca
Flamengo 

x Fluminense
03/03/01 02/03/01 22 Jornal do Brasil SIM
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APÊNDICE B – Quadro de partidas
(continuação)

Ano Clube Campeonato Partida
Data
da

partida

Data da
fonte

ID Fonte Nota

2001 Flamengo Brasileiro
Flamengo x
Fluminense

03/11/01 04/10/01 23 Jornal do Brasil SIM

2001 Flamengo Mercosul
Flamengo x
San Lorenzo

12/12/01 11/12/01 24 Jornal do Brasil -

2001 Fluminense Brasileiro
Fluminense x
Internacional

10/11/01 10/11/01 25 Jornal do Brasil -

2001 Fluminense Brasileiro
Fluminense x
Ponte Preta

05/12/01 04/12/01 26 O Globo -

2001 Fluminense
Copa do
Brasil

Fluminense x
Juventude

18/04/01 17/04/01 27
Jornal do Brasil / 

O Globo
SIM

2001 Fluminense RIO-SP
Fluminense x

Santos
01/02/01 31/01/01 28 O Globo SIM

2001 Botafogo RIO-SP
Botafogo x
São Paulo

28/02/01 28/02/01 29 Jornal do Brasil SIM

2001 Botafogo FNE FNE FNE FNE 30 FNE -

2001 Botafogo FNE FNE FNE FNE 31 FNE -

2001 Botafogo FNE FNE FNE FNE 32 FNE -

2002 Vasco RIO-SP
Vasco x

Flamengo
10/03/02 10/03/02 33 NETVASCO -

2002 Vasco RIO-SP
Vasco x

Fluminense
24/03/02 24/03/02 34 NETVASCO -

2002 Vasco Brasileiro
Vasco x

Fluminense
14/09/02 14/09/02 35 NETVASCO -

2002 Vasco Brasileiro
Vasco x

Flamengo
16/10/02 16/10/02 36 NETVASCO -

2002 Flamengo Brasileiro
Flamengo x

Vasco
12/10/02 12/10/02 37 NETVASCO -

2002 Flamengo Brasileiro
Flamengo x

Gremio
26/09/02 24/09/02 38 Jornal do Brasil SIM

2002 Flamengo Brasileiro
Flamengo x

Bahia
01/10/02 02/10/02 39 Jornal do Brasil SIM

2002 Flamengo Brasileiro
Flamengo x
São Paulo

05/10/02 05/10/02 40 Jornal do Brasil SIM

2002 Fluminense Brasileiro
Fluminense x

Vasco
31/10/02 31/10/02 41 NETVASCO -

2002 Fluminense Carioca
Fluminense x

Flamengo
05/05/02 05/05/02 42 Jornal do Brasil -

2002 Fluminense Brasileiro
Fluminense x

Cruzeiro
11/08/02 07/08/02 43 Jornal do Brasil -

2002 Fluminense Brasileiro
Fluminense x

Santos
25/08/02 25/08/02 44 Jornal do Brasil -
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APÊNDICE B – Quadro de partidas
(continuação)

Ano Clube Campeonato Partida
Data
da

partida

Data da
fonte

ID Fonte Nota

2002 Botafogo RIO-SP
Botafogo x

Vasco
21/03/02 21/03/02 45 NETVASCO SIM

2002 Botafogo Brasileiro
Botafogo x

Atlético MG
14/08/02 14/08/02 46 Jornal do Brasil -

2002 Botafogo Brasileiro
Botafogo x

Vasco
15/09/02 15/09/02 47 NETVASCO SIM

2002 Botafogo FNE FNE FNE FNE 48 FNE -

2003 Vasco Carioca
Vasco x

Flamengo
01/03/03 01/03/03 49 NETVASCO -

2003 Vasco Carioca
Vasco x

Fluminense
23/03/03 20/03/03 50 NETVASCO SIM

2003 Vasco Brasileiro
Vasco x

Fluminense
14/09/03 14/09/03 51 NETVASCO -

2003 Vasco Brasileiro
Vasco x

Juventude
08/10/03 08/10/03 52 NETVASCO -

2003 Flamengo Brasileiro
Flamengo x

Vasco
12/10/03 12/10/03 53 NETVASCO -

2003 Flamengo Carioca
Flamengo x
Fluminense

09/02/03 07/02/03 54 Jornal do Brasil -

2003 Flamengo Brasileiro
Flamengo x

Santos
19/04/03 18/04/03 55 Jornal do Brasil -

2003 Flamengo Brasileiro
Flamengo x

Guarani
18/05/03 17/05/03 56 Jornal do Brasil -

2003 Fluminense Carioca
Fluminense x

Vasco
02/02/03 02/02/03 57 NETVASCO -

2003 Fluminense Carioca
Fluminense x

Vasco
19/03/03 19/03/03 58 NETVASCO SIM

2003 Fluminense Brasileiro
Fluminense x
Ponte Preta

01/11/03 28/10/03 59 Jornal do Brasil SIM

2003 Fluminense Brasileiro
Fluminense x

Juventude
14/12/03 13/12/03 60 O Globo SIM

2003 Botafogo
Copa do
Brasil

Botafogo x
São Caetano

27/03/03 25/03/03 61 Jornal do Brasil SIM

2003 Botafogo NJ NJ NJ NJ 62 - SIM

2003 Botafogo NJ NJ NJ NJ 63 - -

2003 Botafogo NJ NJ NJ NJ 64 - -

2004 Vasco Carioca
Vasco x

Flamengo
15/02/04 15/02/04 65 NETVASCO -

2004 Vasco Carioca
Vasco x

Fluminense
04/04/04 31/03/04 66 NETVASCO -

2004 Vasco Carioca
Vasco x

Flamengo
18/04/04 14/04/04 67 NETVASCO SIM
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APÊNDICE B – Quadro de partidas
(continuação)

Ano Clube Campeonato Partida
Data
da

partida

Data da
fonte

ID Fonte Nota

2004 Vasco Brasileiro
Vasco x

Flamengo
24/10/04 20/10/04 68 NETVASCO -

2004 Flamengo Carioca
Flamengo x

Vasco
11/04/04 09/04/04 69 NETVASCO SIM

2004 Flamengo Brasileiro
Flamengo x

Vasco
10/07/04 10/07/04 70 NETVASCO -

2004 Flamengo Copa do BR
Flamengo x
Santo André

30/06/04 25/06/04 71 O Globo SIM 

2004 Flamengo Brasileiro
Flamengo x

Coritiba
05/12/04 29/11/04 72 Jornal do Brasil SIM

2004 Fluminense Carioca
Fluminense x

Vasco
07/03/04 07/03/04 73 NETVASCO -

2004 Fluminense Brasileiro
Fluminense x

Vasco
02/05/04 02/05/04 74 NETVASCO SIM

2004 Fluminense Carioca
Fluminense x

Madureira
24/01/04 24/01/04 75 Jornal do Brasil -

2004 Fluminense Carioca
Fluminense x

Flamengo
21/02/04 17/02/04 76 O Globo SIM

2004 Botafogo Carioca
Botafogo x

Vasco
08/02/04 08/02/04 77 NETVASCO -

2004 Botafogo Brasileiro
Botafogo x

Vasco
19/09/04 19/09/04 78 NETVASCO -

2004 Botafogo FNE FNE FNE FNE 79 FNE -

2004 Botafogo FNE FNE FNE FNE 80 FNE -

2005 Vasco Carioca
Vasco x

Botafogo
30/01/05 30/01/05 81 NETVASCO -

2005 Vasco Carioca
Vasco x

Fluminense
27/02/05 25/02/05 82 NETVASCO -

2005 Vasco Carioca
Vasco x

Flamengo
20/03/05 20/03/05 83 NETVASCO -

2005 Vasco NJ NJ NJ NJ 84 NJ SIM

2005 Flamengo FNE FNE FNE FNE 85 FNE -

2005 Flamengo FNE FNE FNE FNE 86 FNE -

2005 Flamengo FNE FNE FNE FNE 87 FNE -

2005 Flamengo FNE FNE FNE FNE 88 FNE -

2005 Fluminense Brasileiro
Fluminense x

São Paulo
24/04/05 23/04/05 89 Jornal do Brasil SIM

2005 Fluminense Carioca
Fluminense x

Flamengo
03/04/05 31/03/05 90 Jornal do Brasil -

2005 Fluminense Carioca
Fluminense x

Vasco
26/03/05 26/03/05 91 NETVASCO -
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APÊNDICE B – Quadro de partidas
(continuação)

Ano Clube Campeonato Partida
Data
da

partida

Data da
fonte

ID Fonte Nota

2005 Fluminense Carioca
Fluminense x

Volta
Redonda

17/04/05 14/04/05 92 O Fluminense - 

2005 Botafogo FNE FNE FNE FNE 93 FNE -

2005 Botafogo FNE FNE FNE FNE 94 FNE -

2005 Botafogo FNE FNE FNE FNE 95 FNE -

2005 Botafogo FNE FNE FNE FNE 96 FNE -

2006 Vasco
Copa do
Brasil

Vasco X
Flamengo

29/07/06 06/07/06 97 NETVASCO SIM

2006 Vasco Brasileiro
Vasco x

Fluminense
30/04/06 30/04/06 98 NETVASCO

2006 Vasco
Copa do
Brasil

Vasco x
Fluminense

17/05/06 12/05/06 99 NETVASCO -

2006 Vasco Brasileiro
Vasco x

Flamengo
26/10/06 23/10/06 100 NETVASCO -

2006 Flamengo Brasileiro
Flamengo x

Vasco
16/07/06 16/07/06 101 NETVASCO -

2006 Flamengo
Copa do
Brasil

Flamengo x
Vasco

19/07/06 30/06/06 102 NETVASCO SIM

2006 Flamengo Carioca
Flamengo x

Vasco
19/03/06 19/03/06 103 NETVASCO -

2006 Flamengo Carioca
Flamengo x

Botafogo
25/02/06 21/02/06 104 Jornal do Brasil -

2006 Fluminense
Copa do
Brasil

Fluminense x
Vasco

11/05/06 11/05/06 105 NETVASCO -

2006 Fluminense Brasileiro
Fluminense x

Vasco
03/09/06 01/09/06 106 NETVASCO -

2006 Fluminense Brasileiro
Fluminense x

Paraná
06/05/06 05/05/06 107 Jornal do Brasil SIM

2006 Fluminense Brasileiro
Fluminense x

Fortaleza
23/09/06 22/09/06 108 Jornal do Brasil SIM

2006 Botafogo Brasileiro
Botafogo x

Vasco
25/05/06 20/05/06 109 NETVASCO -

2006 Botafogo Carioca
Botafogo 

x 
Vasco

22/01/06 22/01/06 110 NETVASCO SIM

2006 Botafogo Carioca
Botafogo x

América
12/02/06 09/02/06 111 Jornal do Brasil SIM

2006 Botafogo Brasileiro
Botafogo x
Cruzeiro

23/08/06 18/08/06 112 Jornal do Brasil -

2007 Vasco Brasileiro
Vasco x

Flamengo
18/10/07 16/10/07 113 SUDERJ -
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2007 Vasco
Copa do
Brasil

Vasco x
Gama

04/04/07 02/04/07 114 NETVASCO -

2007 Vasco Carioca
Vasco x

Flamengo
25/03/07 22/03/07 115 NETVASCO -

2007 Vasco Carioca
Vasco x

Flamengo
25/02/07 21/02/07 116 NETVASCO -

2007 Flamengo Brasileiro
Flamengo x
Fluminense

07/10/07 05/10/07 117 SUDERJ -

2007 Flamengo Brasileiro
Flamengo x
Corinthians

31/10/07 29/10/07 118 SUDERJ -

2007 Flamengo Brasileiro
Flamengo x

Vasco
16/09/07 12/09/07 119 SUDERJ -

2007 Flamengo Brasileiro
Flamengo x

Santos
11/11/07 08/11/07 120 SUDERJ -

2007 Fluminense Brasileiro
Fluminense x
Corinthians

03/10/07 01/10/07 121 SUDERJ -

2007 Fluminense Brasileiro
Fluminense x

Juventude
24/11/07 23/11/07 122 SUDERJ -

2007 Fluminense Brasileiro
Fluminense x 
Atlético MG

27/10/07 26/10/07 123 SUDERJ -

2007 Fluminense Brasileiro
Fluminense x

São Paulo
13/10/07 11/10/07 124 SUDERJ -

2007 Botafogo Brasileiro
Botafogo x

Paraná
10/11/07 08/11/07 125 SUDERJ -

2007 Botafogo Brasileiro
Botafogo x
Fluminense

23/09/07 21/09/07 126 SUDERJ SIM

2007 Botafogo Brasileiro
Botafogo x

Goias
30/09/07 27/09/07 127 SUDERJ SIM

2007 Botafogo Brasileiro
Botafogo x

Vasco
14/10/07 11/10/07 128 SUDERJ -

2008 Vasco Brasileiro
Vasco X

Fluminense
23/07/08 21/07/08 129 SUDERJ -

2008 Vasco Brasileiro
Vasco x

Flamengo
19/10/08 16/10/08 130 SUDERJ -

2008 Vasco Carioca
Vasco x

Flamengo
06/04/08 01/04/08 131 SUDERJ -

2008 Vasco Carioca
Vasco x

Botafogo
02/02/08 29/01/08 132 SUDERJ -

2008 Flamengo Brasileiro
Flamengo x

Botafogo
27/07/08 21/07/08 133 SUDERJ -

2008 Flamengo
Sul-

Americana

Flamengo x
América
(MEX)

07/05/08 05/05/08 134 SUDERJ -
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2008 Flamengo Brasileiro
Flamengo x
Atlético MG

11/10/08 08/10/08 135 SUDERJ -

2008 Flamengo Carioca
Flamengo x

Botafogo
04/05/08 30/04/08 136 SUDERJ SIM

2008 Fluminense Brasileiro
Fluminense x

Ipatinga
07/12/08 03/12/08 137 SUDERJ -

2008 Fluminense Brasileiro
Fluminense x

Vasco
02/11/08 29/10/08 138 SUDERJ -

2008 Fluminense Libertadores
Fluminense x

LDU
02/07/08 30/06/08 139 SUDERJ SIM

2008 Fluminense Carioca
Fluminense x

Vasco
12/04/08 10/04/08 140 SUDERJ -

2008 Botafogo Brasileiro
Botafogo x
Flamengo

09/11/08 05/11/08 141 SUDERJ -

2008 Botafogo Carioca
Botafogo x
Fluminense

20/04/08 15/04/08 142 SUDERJ -

2008 Botafogo Carioca
Botafogo x
Flamengo

13/04/08 10/04/08 143 SUDERJ -

2008 Botafogo Carioca
Botafogo x
Fluminense

30/03/08 25/03/08 144 SUDERJ -

2009 Vasco Brasileiro B
Vasco x

Portuguesa
21/11/09 17/11/09 145 SUDERJ -

2009 Vasco Brasileiro B
Vasco x

Juventude
07/11/09 04/11/09 146 SUDERJ -

2009 Vasco Brasileiro B
Vasco x
Bahia

24/10/09 21/10/09 147 SUDERJ -

2009 Vasco
Copa do
Brasil

Vasco x
Corinthians

27/05/09 22/05/09 148 SUDERJ -

2009 Flamengo Brasileiro
Flamengo x

Gremio
06/12/09 01/12/09 149 SUDERJ -

2009 Flamengo Brasileiro
Flamengo x

Botafogo
19/07/09 15/07/09 150 SUDERJ -

2009 Flamengo
Copa do
Brasil

Flamengo x
Internacional

13/05/09 11/05/09 151 SUDERJ -

2009 Flamengo Carioca
Flamengo x
Fluminense

05/04/09 02/04/09 152 SUDERJ -

2009 Fluminense
Sul-

Americana
Fluminense x

LDU
02/12/09 26/11/09 153 SUDERJ SIM

2009 Fluminense
Copa do
Brasil

Fluminense x
Corinthians

20/05/09 19/05/09 154 SUDERJ -

2009 Fluminense Brasileiro
Fluminense x 
Atlético MG

29/10/09 28/10/09 155 SUDERJ -
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2009 Fluminense Carioca
Fluminense x

Vasco
08/02/09 05/02/09 156 SUDERJ -

2009 Botafogo Carioca
Botafogo x

Vasco
12/03/09 10/03/09 157 SUDERJ -

2009 Botafogo Carioca
Botafogo x
Flamengo

15/02/09 15/02/09 158 SUDERJ -

2009 Botafogo Carioca
Botafogo x
Flamengo

26/04/09 26/04/09 159 FFERJ SIM

2009 Botafogo Carioca
Botafogo x

Resende
01/03/09 01/03/09 160 FFERJ SIM

2010 Vasco Carioca
Vasco X

Fluminense
13/02/10 10/02/10 161 SUDERJ -

2010 Vasco Carioca
Vasco x

Botafogo
21/02/10 19/02/10 162 SUDERJ SIM

2010 Vasco Brasileiro
Vasco x

Fluminense
22/08/10 16/08/10 163 SUDERJ -

2010 Vasco Carioca
Vasco x

Fluminense
28/03/10 26/03/10 164 SUDERJ -

2010 Flamengo Carioca
Flamengo x

Vasco
11/04/10 09/04/10 165 SUDERJ -

2010 Flamengo Brasileiro
Flamengo x

Goias
05/06/10 01/06/10 166 SUDERJ -

2010 Flamengo Brasileiro
Flamengo x
Atlético MG

26/08/10 24/08/10 167 SUDERJ -

2010 Flamengo Brasileiro
Flamengo x

Vasco
01/08/10 26/07/10 168 SUDERJ -

2010 Fluminense Brasileiro
Fluminense x

Grêmio
Prudente

15/07/10 08/07/10 169 SUDERJ -

2010 Fluminense Brasileiro
Fluminense x
Internacional

15/08/10 09/08/10 170 SUDERJ -

2010 Fluminense Brasileiro
Fluminense x

Flamengo
26/05/00 25/05/00 171 SUDERJ -

2010 Fluminense
Copa do
Brasil

Fluminense x
Confiança

10/03/10 08/03/10 172 SUDERJ -

2010 Botafogo Brasileiro
Botafogo x
Fluminense

10/04/10 09/04/10 174 SUDERJ -

2010 Botafogo NJ NJ NJ NJ 175 -  SIM

2010 Botafogo NJ NJ NJ NJ 176 - -

2011 Vasco NJ NJ NJ NJ 177 - SIM

2011 Vasco NJ NJ NJ NJ 178 - -

2011 Vasco NJ NJ NJ NJ 179 - -
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2011 Vasco NJ NJ NJ NJ 180 - -

2011 Flamengo NJ NJ NJ NJ 181 - -

2011 Flamengo NJ NJ NJ NJ 182 - -

2011 Flamengo NJ NJ NJ NJ 183 - -

2011 Flamengo NJ NJ NJ NJ 184 - -

2011 Fluminense NJ NJ NJ NJ 185 - -

2011 Fluminense NJ NJ NJ NJ 186 - -

2011 Fluminense NJ NJ NJ NJ 187 - -

2011 Fluminense NJ NJ NJ NJ 188 - -

2011 Botafogo NJ NJ NJ NJ 189 - -

2011 Botafogo NJ NJ NJ NJ 190 - -

2011 Botafogo NJ NJ NJ NJ 191 - -

2011 Botafogo NJ NJ NJ NJ 192 - -

2012 Vasco NJ NJ NJ NJ 193 - -

2012 Vasco NJ NJ NJ NJ 194 - -

2012 Vasco NJ NJ NJ NJ 195 - -

2012 Vasco NJ NJ NJ NJ 196 - -

2012 Flamengo NJ NJ NJ NJ 197 - -

2012 Flamengo NJ NJ NJ NJ 198 - -

2012 Flamengo NJ NJ NJ NJ 199 - -

2012 Flamengo NJ NJ NJ NJ 200 - -

2012 Fluminense NJ NJ NJ NJ 201 - -

2012 Fluminense NJ NJ NJ NJ 202 - -

2012 Fluminense NJ NJ NJ NJ 203 - -

2012 Fluminense NJ NJ NJ NJ 204 - -

2012 Botafogo NJ NJ NJ NJ 205 - -

2012 Botafogo NJ NJ NJ NJ 206 - -

2012 Botafogo NJ NJ NJ NJ 207 - -

2012 Botafogo NJ NJ NJ NJ 208 - -

2013 Vasco Brasileiro
Vasco x 

Botafogo
04/08/13 02/08/13 209 CBF/ Globo Esporte SIM

2013 Vasco Brasileiro
Vasco x
Cruzeiro

23/11/13 19/11/13 210 CBF/ NETVASCO SIM

2013 Vasco
Copa do
Brasil

Vasco x
Goiás

24/10/13 18/10/13 211 CBF/ NETVASCO SIM
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2013 Vasco Brasileiro
Vasco x
Santos

06/11/13 06/11/13 212 CBF/ NETVASCO SIM

2013 Flamengo
Copa do
Brasil

Flamengo x
Atlético PR

(atual
Athletico PR)

27/11/13 10/11/13 213 CBF/ Globo Esporte SIM

2013 Flamengo
Copa do
Brasil

Flamengo x
Goiás

06/11/13 01/11/13 214 CBF/ Globo Esporte -

2013 Flamengo
Copa do
Brasil

Flamengo x
Botafogo

23/10/13 22/10/13 215 CBF / ESPN -

2013 Flamengo Brasileiro
Flamengo x

Botafogo
28/07/13 25/07/13 216 CBF / FOGÃO.NET SIM

2013 Fluminense Brasileiro
Fluminense x

Vasco
21/07/13 17/07/13 217 CBF/ NETVASCO -

2013 Fluminense Brasileiro
Fluminense x

Flamengo
11/08/13 09/08/13 218 CBF/ Coluna do Fla -

2013 Fluminense Brasileiro
Fluminense x

Botafogo
02/10/13 30/09/13 219 CBF / FOGÃO.NET SIM

2013 Fluminense Brasileiro
Fluminense x
Corinthians

14/08/13 12/08/13 220 CBF/ Globo Esporte SIM

2013 Botafogo Brasileiro
Botafogo x

Vasco
20/10/13 16/10/13 221 CBF/ NETVASCO -

2013 Botafogo
Copa do
Brasil

Botafogo x
Flamengo

25/09/13 22/09/13 222 CBF/ Globo Esporte -

2013 Botafogo Brasileiro
Botafogo x
Flamengo

13/10/13 11/10/13 223 CBF / FOGÃO.NET -

2013 Botafogo Brasileiro
Botafogo x

Grêmio
05/10/13 02/10/13 224 CBF / FOGÃO.NET SIM

2014 Vasco Carioca
Vasco x

Botafogo
02/02/14 30/01/14 225 FFERJ / NETVASCO -

2014 Vasco Carioca
Vasco x

Flamengo
16/02/14 12/02/14 226 FFERJ / NETVASCO SIM

2014 Vasco Brasileiro B Vasco x ABC 08/11/14 03/11/14 227 CBF/ NETVASCO -

2014 Vasco Brasileiro B Vasco x Icasa 22/11/14 17/11/14 228 CBF/ NETVASCO -

2014 Flamengo Carioca
Flamengo x
Fluminense

08/02/14 05/02/14 229 FFERJ / NETVASCO -

2014 Flamengo Brasileiro
Flamengo x
Fluminense

20/09/14 15/09/14 230 CBF/ Globo Esporte -

2014 Flamengo Carioca
Flamengo  x 

Vasco
13/04/14 08/04/14 231 FFERJ / NETVASCO SIM

2014 Flamengo Brasileiro
Flamengo x

Botafogo
27/07/14 24/07/14 232 CBF/ Globo Esporte -
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2014 Fluminense Carioca
Fluminense x

Vasco
30/03/14 26/03/14 233 FFERJ / NETVASCO -

2014 Fluminense Brasileiro
Fluminense x

Flamengo
11/05/14 09/05/14 234 CBF/ NETFLU -

2014 Fluminense Carioca
Fluminense x

Botafogo
23/02/14 20/02/14 235 FFERJ / NETFLU -

2014 Fluminense Brasileiro
Fluminense x

Cruzeiro
07/09/14 05/09/14 236 CBF / NETFLU -

2014 Botafogo Carioca
Botafogo x

Volta
Redonda

20/02/14 17/02/14 237 FFERJ / FOGÃO.NET -

2014 Botafogo Carioca
Botafogo x
Flamengo

09/03/14 03/03/14 238 FFERJ / FOGÃO.NET -

2014 Botafogo Brasileiro
Botafogo x

Internacional
27/04/14 24/04/14 239 CBF / FOGÃO.NET -

2014 Botafogo Brasileiro
Botafogo x
Cruzeiro

02/08/14 29/07/14 240 CBF / FOGÃO.NET -

2015 Vasco Brasileiro
Vasco x

Atlético MG
05/09/15 03/09/15 241 CBF/ NETVASCO -

2015 Vasco Brasileiro
Vasco x
Grêmio

25/10/15 20/10/15 242 CBF/ NETVASCO -

2015 Vasco
Copa do
Brasil

Vasco x
Flamengo

26/08/15 22/08/15 243 CBF/ NETVASCO -

2015 Vasco Carioca
Vasco x 

Botafogo
26/04/15 22/04/15 244 FFERJ / NETVASCO SIM

2015 Flamengo Carioca
Flamengo 

x Fluminense
05/04/15 03/04/15 245 FFERJ / Globo Esporte -

2015 Flamengo Brasileiro
Flamengo x

Vasco
27/09/15 24/09/15 246 CBF/ NETVASCO -

2015 Flamengo
Copa do
Brasil

Flamengo x 
Vasco

19/08/15 17/08/15 247 CBF / Globo Esporte -

2015 Flamengo Carioca
Flamengo x

Vasco
19/04/15 14/04/15 248 CBF / NETVASCO -

2015 Fluminense Brasileiro
Fluminense x

Vasco
19/07/15 14/07/15 249 CBF / NETVASCO -

2015 Fluminense Carioca
Fluminense x

Botafogo
11/04/15 09/04/15 250

FFERJ / Botafogo/
FOGÃO. NET

-

2015 Fluminense Carioca
Fluminense x

Botafogo
08/03/15 05/03/15 251 FFERJ / O Dia -

2015 Fluminense Brasileiro
Fluminense x

Flamengo
06/09/15 03/09/15 252 CBF/ Globo Esporte -

2015 Botafogo Carioca
Botafogo x

Vasco
03/05/15 29/04/15 253 FFERJ / ESPN SIM
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2015 Botafogo Carioca
Botafogo x
Flamengo

01/03/15 25/02/15 254 FFERJ / Globo Esporte -

2015 Botafogo NJ NJ NJ NJ 255 - SIM

2015 Botafogo NJ NJ NJ NJ 256 - -

2016 Vasco Carioca
Vasco x

Botafogo
08/05/16 03/05/16 257 FFERJ / NETVASCO SIM

2016 Vasco Brasileiro B
Vasco x
Ceará

26/11/16 23/11/16 258
CBF/

TORCEDORES.COM
-

2016 Vasco NJ NJ NJ NJ 259 - SIM

2016 Vasco NJ NJ NJ NJ 260 - -

2016 Flamengo Brasileiro
Flamengo x
Corinthians

23/10/16 23/10/16 261 CBF/ Globo Esporte -

2016 Flamengo Brasileiro
Flamengo x

Botafogo
05/11/16 05/11/16 262

CBF / Mundo Rubro
Negro

-

2016 Flamengo Brasileiro
Flamengo x

Coritiba
20/11/16 20/11/16 263 CBF / Lance! -

2016 Flamengo Brasileiro
Flamengo x

Santos
27/11/16 27/11/16 264 CBF/ Globo Esporte -

2016 Fluminense Brasileiro
Fluminense x

Vitória
28/10/16 28/10/16 265 CBF -

2016 Fluminense Brasileiro

Fluminense x
Atlético PR

(atual
Athletico PR)

15/11/16 15/11/16 266 CBF -

2016 Fluminense NJ NJ NJ NJ 267 - SIM

2016 Fluminense NJ NJ NJ NJ 268 -

2016 Botafogo Carioca
Botafogo x

Vasco
01/05/16 26/04/16 269 FFERJ / NETVASCO SIM

2016 Botafogo NJ NJ NJ NJ 270 - SIM

2016 Botafogo NJ NJ NJ NJ 271 - -

2016 Botafogo NJ NJ NJ NJ 272 - -

2017 Vasco Carioca
Vasco x

Flamengo 
08/04/17 06/04/17 273 FFERJ / Lance! -

2017 Vasco Brasileiro
Vasco x
Coritiba

21/10/17 17/10/17 274 CBF / Lance! -

2017 Vasco Brasileiro
Vasco x

Botafogo
14/10/17 07/10/17 275 CBF / Terra -

2017 Vasco Brasileiro
Vasco x
Vitória

05/11/17 05/11/17 276 CBF -

2017 Flamengo
Copa do
Brasil

Flamengo x
Cruzeiro

07/09/17 29/08/17 277 CBF / Lance! SIM
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2017 Flamengo
Sul-

Americana
Flamengo x

Independiente
13/12/17 01/12/17 278 Lance! SIM

2017 Flamengo Brasileiro
Flamengo x
São Paulo

02/07/17 26/06/17 279 CBF/ Globo Esporte -

2017 Flamengo Carioca
Flamengo x
Fluminense

07/05/17 04/05/17 280 CBF/ UOL SIM

2017 Fluminense Carioca
Fluminense x

Flamengo
30/04/17 27/04/17 281 Diario do Rio / FFERJ SIM

2017 Fluminense
Copa do
Brasil

Fluminense x
Grêmio

31/05/17 25/05/17 282
CBF/

Fluminense.com.br
SIM

2017 Fluminense Brasileiro
Fluminense x

Santos
14/05/17 11/05/17 283 CBF/ Gazeta Online SIM

2017 Fluminense Brasileiro
Fluminense x

Sport
25/11/17 22/11/17 284 Lance! -

2017 Botafogo NJ NJ NJ NJ 285 - -

2017 Botafogo NJ NJ NJ NJ 286 - -

2017 Botafogo NJ NJ NJ NJ 287 - -

2017 Botafogo NJ NJ NJ NJ 288 - -

2018 Vasco Brasileiro
Vasco X
Santos

01/09/18 29/08/18 289 CBF/ Fim de Jogo -

2018 Vasco Carioca
Vasco x

Botafogo
08/04/18 04/04/18 290 FFERJ / Globo Esporte SIM

2018 Vasco NJ NJ NJ NJ 291 - -

2018 Vasco NJ NJ NJ NJ 292 - -

2018 Flamengo Brasileiro
Flamengo x

Chapecoense
08/09/18 04/09/18 293 CBF/ Fim de Jogo -

2018 Flamengo Brasileiro
Flamengo x

Santos
15/11/18 14/11/18 294 CBF/ Fim de Jogo -

2018 Flamengo Brasileiro
Flamengo x
Atlético MG

23/09/18 19/09/18 295 CBF/ Fim de Jogo -

2018 Flamengo Libertadores
Flamengo x

Cruzeiro
08/08/18 06/08/18 296 FFERJ / Fim de Jogo -

2018 Fluminense
Sul-

Americana

Fluminense x
Atlético-PR

(atual
Athletico PR)

04/10/18 28/09/18 297 FFERJ / NETFLU -

2018 Fluminense Brasileiro
Fluminense x

Vasco
03/11/18 31/10/18 298 CBF/ Fim de Jogo SIM

2018 Fluminense Brasileiro
Fluminense x

Botafogo
09/09/18 08/09/18 299 CBF/ Fim de Jogo -
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2018 Fluminense
Sul-

Americana

Fluminense x
Nacional
(Uruguai)

24/10/18 24/10/18 300 FFERJ -

2018 Botafogo NJ NJ NJ NJ 301 - -

2018 Botafogo NJ NJ NJ NJ 302 - -

2018 Botafogo NJ NJ NJ NJ 303 - -

2018 Botafogo NJ NJ NJ NJ 304 - -

2019 Vasco Carioca
 Vasco X
Bangu

07/04/19 03/04/19 305 FFERJ / Globo Esporte -

2019 Vasco Brasileiro
Vasco X

Chapecoense
15/10/19 08/10/19 306 CBF/ Vasco.com.br -

2019 Vasco Carioca
Vasco x

Flamengo 
31/03/19 29/03/19 307 FFERJ / Fim de Jogo SIM

2019 Vasco Carioca
Vasco x

Fluminense 
17/02/19 16/02/19 308 FFERJ / Globo Esporte SIM

2019 Flamengo Carioca
Flamengo x

Vasco
21/04/19 18/04/19 309 FFERJ / Globo Esporte SIM

2019 Flamengo
Copa do
Brasil

Flamengo x
Athlético PR

17/07/19 17/07/19 310 CBF / Lance! -

2019 Flamengo Libertadores
Flamengo x

Internacional
21/08/19 08/08/19 311 FFERJ / Fim de Jogo -

2019 Flamengo Brasileiro
Flamengo x

Vasco
13/11/19 08/11/19 312 CBF/ Fim de Jogo -

2019 Fluminense Brasileiro
Fluminense x

Vasco
02/11/19 29/10/19 313 CBF/ Fim de Jogo -

2019 Fluminense Brasileiro
Fluminense x

Cruzeiro
18/05/19 17/05/19 314 CBF/ Fim de Jogo -

2019 Fluminense
Sul-

Americana
Fluminense x
Corinthians

29/08/19 26/08/19 315 FFERJ / Fim de Jogo -

2019 Fluminense
Copa do
Brasil

Fluminense x
Cruzeiro

15/05/19 05/05/19 316
CBF/

Fluminense.com.br
-

2019 Botafogo NJ NJ NJ NJ 317 - -

2019 Botafogo NJ NJ NJ NJ 318 - -

2019 Botafogo NJ NJ NJ NJ 319 - -

2019 Botafogo NJ NJ NJ NJ 320 - -
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1 Vasco Brasileiro Vasco x
Botafogo

12/11/00
-

2 Vasco Mundial Vasco x
South

Melborne

06/01/00
-

3 Vasco RIO-SP Vasco x
Palmeiras

26/02/00
-

4 Vasco Mundial Vasco x 
Man. United

08/01/00
-

5 Flamengo Carioca Flamengo x
Vasco

11/06/00
-

6 Flamengo Brasileiro Flamengo x
Vasco

27/10/00
-

7 Flamengo Brasileiro Flamengo x
Palmeiras

10/09/00
-

8 Flamengo Brasileiro Flamengo x
Santos

23/09/00
-

9 Fluminense Brasileiro Fluminense x
Bahia

29/07/00
-

10 Fluminense Brasileiro Fluminense x
Santos

05/08/00
-

11 Fluminense Brasileiro Fluminense x
São Caetano

26/11/00
-

12 Fluminense RIO-SP Fluminense x
Palmeiras

13/02/00 Promoção / Geral e cadeiras comuns não 
disponíveis 

13 Botafogo Copa do
Brasil

Botafogo x
Cruzeiro

22/06/00 Promoção 

14 Botafogo FNE FNE FNE -

15 Botafogo FNE FNE FNE -

16 Botafogo FNE FNE FNE -

17 Vasco Carioca Vasco x
Flamengo

27/05/01 Final de Carioca / Geral fechada

18 Vasco Brasileiro Vasco x
Botafogo

13/10/01 Geral fechada

19 Vasco Brasileiro Vasco X
Fluminense

28/10/01 Geral fechada 

20 Vasco FNE FNE FNE -

21 Flamengo Carioca Flamengo x 
Vasco

20/05/01 Final de Carioca / Geral fechada

22 Flamengo Carioca Flamengo 
x Fluminense

03/03/01 Final de Taça Guanabara / Geral fechada
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23 Flamengo Brasileiro
Flamengo x
Fluminense

03/11/01 Reabertura da geral

24 Flamengo Mercosul
Flamengo x
San Lorenzo

12/12/01 -

25 Fluminense Brasileiro
Fluminense x
Internacional

10/11/01 -

26 Fluminense Brasileiro
Fluminense x
Ponte Preta

05/12/01 -

27 Fluminense
Copa do
Brasil

Fluminense x
Juventude

18/04/01 Promoção / Geral fechada

28 Fluminense RIO-SP
Fluminense x

Santos
01/02/01 Promoção / Geral fechada

29 Botafogo RIO-SP
Botafogo x
São Paulo

28/02/01 Promoção

30 Botafogo FNE FNE FNE -

31 Botafogo FNE FNE FNE -

32 Botafogo FNE FNE FNE -

33 Vasco RIO-SP
Vasco x

Flamengo
10/03/02 -

34 Vasco RIO-SP
Vasco x

Fluminense
24/03/02 -

35 Vasco Brasileiro
Vasco x

Fluminense
14/09/02 -

36 Vasco Brasileiro
Vasco x

Flamengo
16/10/02 -

37 Flamengo Brasileiro
Flamengo x

Vasco
12/10/02 -

38 Flamengo Brasileiro
Flamengo x

Gremio
26/09/02 Promoção

39 Flamengo Brasileiro
Flamengo x

Bahia
01/10/02 Promoção

40 Flamengo Brasileiro
Flamengo x
São Paulo

05/10/02 Promoção

41 Fluminense Brasileiro
Fluminense x

Vasco
31/10/02 -

42 Fluminense Carioca
Fluminense x

Flamengo
05/05/02 -

43 Fluminense Brasileiro
Fluminense x

Cruzeiro
11/08/02 -

44 Fluminense Brasileiro
Fluminense x

Santos
25/08/02 -
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45 Botafogo RIO-SP
Botafogo x

Vasco
21/03/02 Sem informação da geral

46 Botafogo Brasileiro
Botafogo x

Atlético MG
14/08/02 -

47 Botafogo Brasileiro
Botafogo x

Vasco
15/09/02 Sem informação da geral

48 Botafogo FNE FNE FNE -

49 Vasco Carioca
Vasco x

Flamengo
01/03/03 -

50 Vasco Carioca
Vasco x

Fluminense
23/03/03 Final de Campeonato Carioca

51 Vasco Brasileiro
Vasco x

Fluminense
14/09/03 -

52 Vasco Brasileiro
Vasco x

Juventude
08/10/03 -

53 Flamengo Brasileiro
Flamengo x

Vasco
12/10/03 -

54 Flamengo Carioca
Flamengo x
Fluminense

09/02/03 -

55 Flamengo Brasileiro
Flamengo x

Santos
19/04/03 -

56 Flamengo Brasileiro
Flamengo x

Guarani
18/05/03 -

57 Fluminense Carioca
Fluminense x

Vasco
02/02/03 -

58 Fluminense Carioca
Fluminense x

Vasco
19/03/03 Final de Campeonato Carioca

59 Fluminense Brasileiro
Fluminense x
Ponte Preta

01/11/03 Promoção

60 Fluminense Brasileiro
Fluminense x

Juventude
14/12/03 Promoção

61 Botafogo
Copa do
Brasil

Botafogo x
São Caetano

27/03/03 Promoção

62 Botafogo NJ NJ NJ

Motivo por não ter jogado: jogou no Caio Martins 
todos os jogos da Série B; foi eliminado contra o 
Goias na Copa do Brasil na primeira fase fora de 
casa; não teve mando de campo no Maracanã no 
Carioca.

63 Botafogo NJ NJ NJ -

64 Botafogo NJ NJ NJ -

65 Vasco Carioca
Vasco x

Flamengo
15/02/04 -
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66 Vasco Carioca
Vasco x

Fluminense
04/04/04 -

67 Vasco Carioca
Vasco x

Flamengo
18/04/04 Final de Campeonato Carioca

68 Vasco Brasileiro
Vasco x

Flamengo
24/10/04 -

69 Flamengo Carioca
Flamengo x

Vasco
11/04/04 Final Campeonato Carioca

70 Flamengo Brasileiro
Flamengo x

Vasco
10/07/04 -

71 Flamengo Copa do BR
Flamengo x
Santo André

30/06/04 Final da Copa do Brasil 

72 Flamengo Brasileiro
Flamengo x

Coritiba
05/12/04 Promoção

73 Fluminense Carioca
Fluminense x

Vasco
07/03/04 -

74 Fluminense Brasileiro
Fluminense x

Vasco
02/05/04 Preço da geral não informado

75 Fluminense Carioca
Fluminense x

Madureira
24/01/04 -

76 Fluminense Carioca
Fluminense x

Flamengo
21/02/04 Final da Taça Guanabara

77 Botafogo Carioca
Botafogo x

Vasco
08/02/04 -

78 Botafogo Brasileiro
Botafogo x

Vasco
19/09/04 -

79 Botafogo FNE FNE FNE -

80 Botafogo FNE FNE FNE -

81 Vasco Carioca
Vasco x

Botafogo
30/01/05 -

82 Vasco Carioca
Vasco x

Fluminense
27/02/05 - 

83 Vasco Carioca
Vasco x

Flamengo
20/03/05 - 

84 Vasco NJ NJ NJ Estádio fechado até o final do ano (reforma geral).

85 Flamengo FNE FNE FNE -

86 Flamengo FNE FNE FNE -

87 Flamengo FNE FNE FNE -

88 Flamengo FNE FNE FNE - 

89 Fluminense Brasileiro
Fluminense x

São Paulo
24/04/05 Último jogo da geral
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90 Fluminense Carioca
Fluminense x

Flamengo
03/04/05 -

91 Fluminense Carioca
Fluminense x

Vasco
26/03/05 -

92 Fluminense Carioca
Fluminense x

Volta
Redonda

17/04/05 - 

93 Botafogo FNE FNE FNE -

94 Botafogo FNE FNE FNE -

95 Botafogo FNE FNE FNE -

96 Botafogo FNE FNE FNE - 

97 Vasco
Copa do
Brasil

Vasco X
Flamengo

29/07/06 Final de Copa do Brasil

98 Vasco Brasileiro
Vasco x

Fluminense
30/04/06 -

99 Vasco
Copa do
Brasil

Vasco x
Fluminense

17/05/06 -

100 Vasco Brasileiro
Vasco x

Flamengo
26/10/06 -

101 Flamengo Brasileiro
Flamengo x

Vasco
16/07/06 - 

102 Flamengo
Copa do
Brasil

Flamengo x
Vasco

19/07/06 Final de Copa do Brasil

103 Flamengo Carioca
Flamengo x

Vasco
19/03/06 - 

104 Flamengo Carioca
Flamengo x

Botafogo
25/02/06 - 

105 Fluminense
Copa do
Brasil

Fluminense x
Vasco

11/05/06 - 

106 Fluminense Brasileiro
Fluminense x

Vasco
03/09/06 - 

107 Fluminense Brasileiro
Fluminense x

Paraná
06/05/06 Promoção Nestlé

108 Fluminense Brasileiro
Fluminense x

Fortaleza
23/09/06 Promoção Nestlé

109 Botafogo Brasileiro
Botafogo x

Vasco
25/05/06 - 

110 Botafogo Carioca
Botafogo 

x 
Vasco

22/01/06
Cadeiras especias apenas para donos de cadeiras 
cativas, pois parte estava em reforma.

111 Botafogo Carioca
Botafogo x

América
12/02/06 Final de Taça Guanabara
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112 Botafogo Brasileiro
Botafogo x
Cruzeiro

23/08/06 -

113 Vasco Brasileiro
Vasco x

Flamengo
18/10/07 - 

114 Vasco
Copa do
Brasil

Vasco x
Gama

04/04/07 - 

115 Vasco Carioca
Vasco x

Flamengo
25/03/07 - 

116 Vasco Carioca
Vasco x

Flamengo
25/02/07 - 

117 Flamengo Brasileiro
Flamengo x
Fluminense

07/10/07 - 

118 Flamengo Brasileiro
Flamengo x
Corinthians

31/10/07 - 

119 Flamengo Brasileiro
Flamengo x

Vasco
16/09/07 - 

120 Flamengo Brasileiro
Flamengo x

Santos
11/11/07 - 

121 Fluminense Brasileiro
Fluminense x
Corinthians

03/10/07 - 

122 Fluminense Brasileiro
Fluminense x

Juventude
24/11/07 - 

123 Fluminense Brasileiro
Fluminense x 
Atlético MG

27/10/07 - 

124 Fluminense Brasileiro
Fluminense x

São Paulo
13/10/07 - 

125 Botafogo Brasileiro
Botafogo x

Paraná
10/11/07 - 

126 Botafogo Brasileiro
Botafogo x
Fluminense

23/09/07 Promoção Nestlé

127 Botafogo Brasileiro
Botafogo x

Goias
30/09/07 Promoção Nestlé

128 Botafogo Brasileiro
Botafogo x

Vasco
14/10/07 - 

129 Vasco Brasileiro
Vasco X

Fluminense
23/07/08 - 

130 Vasco Brasileiro
Vasco x

Flamengo
19/10/08 - 

131 Vasco Carioca
Vasco x

Flamengo
06/04/08 - 

132 Vasco Carioca
Vasco x

Botafogo
02/02/08 - 
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133 Flamengo Brasileiro
Flamengo x

Botafogo
27/07/08 - 

134 Flamengo
Sul-

Americana

Flamengo x
América
(MEX)

07/05/08 - 

135 Flamengo Brasileiro
Flamengo x
Atlético MG

11/10/08 - 

136 Flamengo Carioca
Flamengo x

Botafogo
04/05/08 Final do Campeonato Carioca

137 Fluminense Brasileiro
Fluminense x

Ipatinga
07/12/08 - 

138 Fluminense Brasileiro
Fluminense x

Vasco
02/11/08 - 

139 Fluminense Libertadores
Fluminense x

LDU
02/07/08 Final da Libertadores

140 Fluminense Carioca
Fluminense x

Vasco
12/04/08 - 

141 Botafogo Brasileiro
Botafogo x
Flamengo

09/11/08 - 

142 Botafogo Carioca
Botafogo x
Fluminense

20/04/08 - 

143 Botafogo Carioca
Botafogo x
Flamengo

13/04/08 - 

144 Botafogo Carioca
Botafogo x
Fluminense

30/03/08 - 

145 Vasco Brasileiro B
Vasco x

Portuguesa
21/11/09 - 

146 Vasco Brasileiro B
Vasco x

Juventude
07/11/09 - 

147 Vasco Brasileiro B
Vasco x
Bahia

24/10/09 - 

148 Vasco
Copa do
Brasil

Vasco x
Corinthians

27/05/09 - 

149 Flamengo Brasileiro
Flamengo x

Gremio
06/12/09 - 

150 Flamengo Brasileiro
Flamengo x

Botafogo
19/07/09 - 

151 Flamengo
Copa do
Brasil

Flamengo x
Internacional

13/05/09 - 

152 Flamengo Carioca
Flamengo x
Fluminense

05/04/09 - 

153 Fluminense
Sul-

Americana
Fluminense x

LDU
02/12/09 Final de Sul-Americana
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154 Fluminense
Copa do
Brasil

Fluminense x
Corinthians

20/05/09 - 

155 Fluminense Brasileiro
Fluminense x 
Atlético MG

29/10/09 - 

156 Fluminense Carioca
Fluminense x

Vasco
08/02/09 - 

157 Botafogo Carioca
Botafogo x

Vasco
12/03/09 - 

158 Botafogo Carioca
Botafogo x
Flamengo

15/02/09 - 

159 Botafogo Carioca
Botafogo x
Flamengo

26/04/09 Final do Campeonato Carioca

160 Botafogo Carioca
Botafogo x

Resende
01/03/09 Final de Taça Guanabara

161 Vasco Carioca
Vasco X

Fluminense
13/02/10 - 

162 Vasco Carioca
Vasco x

Botafogo
21/02/10 Final de Taça Guanabara

163 Vasco Brasileiro
Vasco x

Fluminense
22/08/10 - 

164 Vasco Carioca
Vasco x

Fluminense
28/03/10 - 

165 Flamengo Carioca
Flamengo x

Vasco
11/04/10 - 

166 Flamengo Brasileiro
Flamengo x

Goias
05/06/10 - 

167 Flamengo Brasileiro
Flamengo x
Atlético MG

26/08/10 - 

168 Flamengo Brasileiro
Flamengo x

Vasco
01/08/10 - 

169 Fluminense Brasileiro
Fluminense x

Grêmio
Prudente

15/07/10 - 

170 Fluminense Brasileiro
Fluminense x
Internacional

15/08/10 - 

171 Fluminense Brasileiro
Fluminense x

Flamengo
26/05/00 - 

172 Fluminense
Copa do
Brasil

Fluminense x
Confiança

10/03/10 - 

173 Botafogo Carioca
Botafogo x
Flamengo

18/04/10 Final de Taça Rio

174 Botafogo Brasileiro
Botafogo x
Fluminense

10/04/10 - 
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175 Botafogo NJ NJ NJ

O Botafogo não jogou os jogos do Brasileirão ou 
da Copa do Brasil no Maracanã. Apenas partidas 
importantes do Carioca (as duas selecionadas). O 
Maracanã foi fechado por volta de Agosto (2º 
turno inteiro fechado) para obras.

176 Botafogo NJ NJ NJ -

177 Vasco NJ NJ NJ Maracanã fechado para obras até 2013.

178 Vasco NJ NJ NJ - 

179 Vasco NJ NJ NJ - 

180 Vasco NJ NJ NJ - 

181 Flamengo NJ NJ NJ - 

182 Flamengo NJ NJ NJ - 

183 Flamengo NJ NJ NJ - 

184 Flamengo NJ NJ NJ - 

185 Fluminense NJ NJ NJ - 

186 Fluminense NJ NJ NJ - 

187 Fluminense NJ NJ NJ - 

188 Fluminense NJ NJ NJ - 

189 Botafogo NJ NJ NJ - 

190 Botafogo NJ NJ NJ - 

191 Botafogo NJ NJ NJ - 

192 Botafogo NJ NJ NJ - 

193 Vasco NJ NJ NJ - 

194 Vasco NJ NJ NJ - 

195 Vasco NJ NJ NJ - 

196 Vasco NJ NJ NJ - 

197 Flamengo NJ NJ NJ - 

198 Flamengo NJ NJ NJ - 

199 Flamengo NJ NJ NJ - 

200 Flamengo NJ NJ NJ - 

201 Fluminense NJ NJ NJ - 

202 Fluminense NJ NJ NJ - 

203 Fluminense NJ NJ NJ - 

204 Fluminense NJ NJ NJ - 

205 Botafogo NJ NJ NJ - 

206 Botafogo NJ NJ NJ - 

207 Botafogo NJ NJ NJ - 
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208 Botafogo NJ NJ NJ - 

209 Vasco Brasileiro
Vasco x 

Botafogo
04/08/13

O Leste inferior é o mesmo que C Central (que 
também é Oeste Inferior). Nesse jogo não foi 
especificado no borderô.

210 Vasco Brasileiro
Vasco x
Cruzeiro

23/11/13 Promoção

211 Vasco
Copa do
Brasil

Vasco x
Goiás

24/10/13 Promoção

212 Vasco Brasileiro
Vasco x
Santos

06/11/13 Promoção

213 Flamengo
Copa do
Brasil

Flamengo x
Atlético PR 
(Athletico -

PR)

27/11/13 Final da Copa do Brasil

214 Flamengo
Copa do
Brasil

Flamengo x
Goiás

06/11/13 - 

215 Flamengo
Copa do
Brasil

Flamengo x
Botafogo

23/10/13 - 

216 Flamengo Brasileiro
Flamengo x

Botafogo
28/07/13 Primeiro Bot x Fla no Novo Maraca

217 Fluminense Brasileiro
Fluminense x

Vasco
21/07/13 - 

218 Fluminense Brasileiro
Fluminense x

Flamengo
11/08/13 - 

219 Fluminense Brasileiro
Fluminense x 

Botafogo
02/10/13 Promoção

220 Fluminense Brasileiro
Fluminense x
Corinthians

14/08/13 Promoção

221 Botafogo Brasileiro
Botafogo x

Vasco
20/10/13 - 

222 Botafogo
Copa do
Brasil

Botafogo x
Flamengo

25/09/13 - 

223 Botafogo Brasileiro
Botafogo x
Flamengo

13/10/13 - 

224 Botafogo Brasileiro
Botafogo x

Grêmio
05/10/13 Promoção

225 Vasco Carioca
Vasco x

Botafogo
02/02/14 - 

226 Vasco Carioca
Vasco x

Flamengo
16/02/14 Primeiro clássico dos milhões no Novo Maracanã

227 Vasco Brasileiro B Vasco x ABC 08/11/14 - 

228 Vasco Brasileiro B Vasco x Icasa 22/11/14 - 



170

APÊNDICE C – Notas do quadro de partidas
(continuação)

ID Clube
Campeonat

o
Partida

Data
da

partida
Observação

229 Flamengo Carioca
Flamengo x
Fluminense

08/02/14 - 

230 Flamengo Brasileiro
Flamengo x
Fluminense

20/09/14 - 

231 Flamengo Carioca
Flamengo x 

Vasco
13/04/14 Final do Campeonato Carioca

232 Flamengo Brasileiro
Flamengo x

Botafogo
27/07/14 - 

233 Fluminense Carioca
Fluminense x

Vasco
30/03/14 - 

234 Fluminense Brasileiro
Fluminense x

Flamengo
11/05/14 - 

235 Fluminense Carioca
Fluminense x

Botafogo
23/02/14 - 

236 Fluminense Brasileiro
Fluminense x

Cruzeiro
07/09/14 - 

237 Botafogo Carioca
Botafogo x

Volta
Redonda

20/02/14 - 

238 Botafogo Carioca
Botafogo x
Flamengo

09/03/14 - 

239 Botafogo Brasileiro
Botafogo x

Internacional
27/04/14 - 

240 Botafogo Brasileiro
Botafogo x
Cruzeiro

02/08/14 - 

241 Vasco Brasileiro
Vasco x

Atlético MG
05/09/15 - 

242 Vasco Brasileiro
Vasco x
Grêmio

25/10/15 - 

243 Vasco
Copa do
Brasil

Vasco x
Flamengo

26/08/15 - 

244 Vasco Carioca
Vasco x 

Botafogo
26/04/15 Final do Campeonato Carioca

245 Flamengo Carioca
Flamengo 

x Fluminense
05/04/15 - 

246 Flamengo Brasileiro
Flamengo x

Vasco
27/09/15 - 

247 Flamengo
Copa do
Brasil

Flamengo 
x 

Vasco
19/08/15 - 

248 Flamengo Carioca
Flamengo x

Vasco
19/04/15 - 
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249 Fluminense Brasileiro
Fluminense x

Vasco
19/07/15 -

250 Fluminense Carioca
Fluminense x

Botafogo
11/04/15 -

251 Fluminense Carioca
Fluminense x

Botafogo
08/03/15 -

252 Fluminense Brasileiro
Fluminense x

Flamengo
06/09/15 -

253 Botafogo Carioca
Botafogo x

Vasco
03/05/15

Final do Campeonato Carioca /Um dos setores não
está disponível

254 Botafogo Carioca
Botafogo x
Flamengo

01/03/15 -

255 Botafogo NJ NJ NJ

O Botafogo só jogou a final do Carioca de 2015 e 
a partida contra o Fla (aniversário de 450 anos da 
cidade) como mandante no Maracanã. Na série B, 
na Copa do BR e no restante do carioca, utilizou o 
Engenhão, São Januário ou outros estádios.

256 Botafogo NJ NJ NJ -

257 Vasco Carioca
Vasco x

Botafogo
08/05/16 Final do Campeonato Carioca

258 Vasco Brasileiro B
Vasco x
Ceará

26/11/16 -

259 Vasco NJ NJ NJ

O Vasco jogou apenas 2 partidas no Maracanã. Os 
clássicos do carioca (exceto a final) foram  em 
outros estados ou em São Januário. Pela série B, o 
time fez apenas um jogo no Maracanã.

260 Vasco NJ NJ NJ -

261 Flamengo Brasileiro
Flamengo x
Corinthians

23/10/16 -

262 Flamengo Brasileiro
Flamengo x

Botafogo
05/11/16 -

263 Flamengo Brasileiro
Flamengo x

Coritiba
20/11/16 -

264 Flamengo Brasileiro
Flamengo x

Santos
27/11/16 -

265 Fluminense Brasileiro
Fluminense x

Vitória
28/10/16 -

266 Fluminense Brasileiro

Fluminense x
Atlético PR

(atual
Athletico PR)

15/11/16 -
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267 Fluminense NJ NJ NJ

O Fluminense só jogou 2 partidas no Maracanã em 
2016. Durante o início do Carioca, o estádio ficou 
fechado. Reabriu excepcionalmente para as finais 
do Carioca. Ficou fechado até out. de 2016, quando
o estádio foi reaberto e o clube jogou as únicas 
duas partidas no ano dentro do Maracanã. 

268 Fluminense NJ NJ NJ -

269 Botafogo Carioca
Botafogo x

Vasco
01/05/16 Final do Campeonato Carioca

270 Botafogo NJ NJ NJ

Como o Nilton Santos  estava em reformas para as
Olimpíadas e Paraolimpíadas de 2016 e depois foi 
utilizado para sediar tais eventos. O Maracanã 
também esteve fechado (até o final das 
Paraolimpíadas), por isso o clube utilizou outros 
estádio.

271 Botafogo NJ NJ NJ -

272 Botafogo NJ NJ NJ -

273 Vasco Carioca
Vasco x

Flamengo 
08/04/17 -

274 Vasco Brasileiro
Vasco x
Coritiba

21/10/17 -

275 Vasco Brasileiro
Vasco x

Botafogo
14/10/17 -

276 Vasco Brasileiro
Vasco x
Vitória

05/11/17 -

277 Flamengo
Copa do
Brasil

Flamengo x
Cruzeiro

07/09/17 Final da Copa do Brasil

278 Flamengo
Sul-

Americana

Flamengo x
Independient

e
13/12/17 Final de Sul-Americana

279 Flamengo Brasileiro
Flamengo x
São Paulo

02/07/17 -

280 Flamengo Carioca
Flamengo x
Fluminense

07/05/17 Final do Campeonato Carioca

281 Fluminense Carioca
Fluminense x

Flamengo
30/04/17 Final do Campeonato Carioca

282 Fluminense
Copa do
Brasil

Fluminense x
Grêmio

31/05/17 Sem informação de Maracanã Mais

283 Fluminense Brasileiro
Fluminense x

Santos
14/05/17 Sem informação de visitante.

284 Fluminense Brasileiro
Fluminense x

Sport
25/11/17 -

285 Botafogo NJ NJ NJ -
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286 Botafogo NJ NJ NJ -

287 Botafogo NJ NJ NJ -

288 Botafogo NJ NJ NJ -

289 Vasco Brasileiro
Vasco X
Santos

01/09/18 -

290 Vasco Carioca
Vasco x

Botafogo
08/04/18 Final do Campeonato Carioca

291 Vasco NJ NJ NJ -

292 Vasco NJ NJ NJ -

293 Flamengo Brasileiro
Flamengo x

Chapecoense
08/09/18 -

294 Flamengo Brasileiro
Flamengo x

Santos
15/11/18 -

295 Flamengo Brasileiro
Flamengo x
Atlético MG

23/09/18 -

296 Flamengo Libertadores
Flamengo x

Cruzeiro
08/08/18 -

297 Fluminense
Sul-

Americana

Fluminense x
Atlético-PR

(atual
Athletico PR)

04/10/18 -

298 Fluminense Brasileiro
Fluminense x

Vasco
03/11/18 Promoção

299 Fluminense Brasileiro
Fluminense x

Botafogo
09/09/18 -

300 Fluminense
Sul-

Americana

Fluminense x
Nacional
(Uruguai)

24/10/18 -

301 Botafogo NJ NJ NJ -

302 Botafogo NJ NJ NJ -

303 Botafogo NJ NJ NJ -

304 Botafogo NJ NJ NJ -

305 Vasco Carioca
 Vasco X
Bangu

07/04/19 -

306 Vasco Brasileiro
Vasco X

Chapecoense
15/10/19 -

307 Vasco Carioca
Vasco x

Flamengo 
31/03/19 Final de  Taça Rio

308 Vasco Carioca
Vasco x

Fluminense 
17/02/19

Final de Taça Guanabara / Confusão do setor, jogo
salientado na monografia. No final do dia, os 
ingressos foram liberados.
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o
Partida

Data
da

partida
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309 Flamengo Carioca
Flamengo x

Vasco
21/04/19 Final do Campeonato Carioca

310 Flamengo
Copa do
Brasil

Flamengo x
Athlético PR

17/07/19 -

311 Flamengo Libertadores
Flamengo x

Internacional
21/08/19 -

312 Flamengo Brasileiro
Flamengo x

Vasco
13/11/19 -

313 Fluminense Brasileiro
Fluminense x

Vasco
02/11/19 -

314 Fluminense Brasileiro
Fluminense x

Cruzeiro
18/05/19 -

315 Fluminense
Sul-

Americana
Fluminense x
Corinthians

29/08/19 -

316 Fluminense
Copa do
Brasil

Fluminense x
Cruzeiro

15/05/19 -

317 Botafogo NJ NJ NJ -

318 Botafogo NJ NJ NJ -

319 Botafogo NJ NJ NJ -

320 Botafogo NJ NJ NJ -
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APÊNDICE D – Quadro de fontes por ID
(continua)

ID Link da fonte

1
Disponível em: <http://memoria.bn.br/DocReader/docreader.aspx?bib=030015_12&pasta=ano
%20200&pesq=&pagfis=26620>. Acesso em: mai. - set. 2022

2
Disponível em: <http://memoria.bn.br/DocReader/docreader.aspx?bib=154083_06&pasta=ano
%20200&pesq=&pagfis=12>. Acesso em: mai. - set. 2022

3
Disponível em: <https://acervo.oglobo.globo.com/consulta-ao-acervo/?
navegacaoPorData=200020000225>. Acesso em: mai. - set. 2022

4
Disponível em: <http://memoria.bn.br/DocReader/docreader.aspx?bib=030015_12&pasta=ano
%20200&pesq=&pagfis=389>. Acesso em: mai. - set. 2022

5
Disponível em: <http://memoria.bn.br/DocReader/DocReader.aspx?
bib=030015_12&Pesq=ingresso&pagfis=13264>. Acesso em: mai. - set. 2022

6
Disponível em: <http://memoria.bn.br/DocReader/docreader.aspx?bib=030015_12&pasta=ano
%20200&pesq=&pagfis=25240>. Acesso em: mai. - set. 2022

7
Disponível em: <http://memoria.bn.br/DocReader/DocReader.aspx?
bib=030015_12&Pesq=ingresso&pagfis=20916>. Acesso em: mai. - set. 2022

8
Disponível em: <http://memoria.bn.br/DocReader/DocReader.aspx?
bib=030015_12&Pesq=ingresso&pagfis=22076>. Acesso em: mai. - set. 2022

9
Disponível em: <https://acervo.oglobo.globo.com/consulta-ao-acervo/?
navegacaoPorData=200020000728>. Acesso em: mai. - set. 2022

10
Disponível em: <https://acervo.oglobo.globo.com/consulta-ao-acervo/?
navegacaoPorData=200020000804>. Acesso em: mai. - set. 2022

11
Disponível em: <http://memoria.bn.br/DocReader/DocReader.aspx?
bib=030015_12&Pesq=ingresso&pagfis=27840>. Acesso em: mai. - set. 2022

12
Disponível em: <http://memoria.bn.br/DocReader/docreader.aspx?bib=030015_12&pasta=ano
%20200&pesq=&pagfis=3400>. Acesso em: mai. - set. 2022

13
Disponível em: <http://memoria.bn.br/DocReader/DocReader.aspx?
bib=030015_12&Pesq=ingresso&pagfis=14234>. Acesso em: mai. - set. 2022

14 FNE

15 FNE

16 FNE

17
Disponível em: <https://acervo.oglobo.globo.com/consulta-ao-acervo/?
navegacaoPorData=200020010526>. Acesso em: mai. - set. 2022

18 Disponível em: <https://www.netvasco.com.br/news/noticias01/3176.shtml>. Acesso em: mai. - set. 2022

19 Disponível em: <https://www.netvasco.com.br/news/noticias01/3456.shtml>. Acesso em: mai. - set. 2022

20 FNE

21
Disponível em: <https://acervo.oglobo.globo.com/consulta-ao-acervo/?
navegacaoPorData=200020010519>. Acesso em: mai. - set. 2022

22
Disponível em: <http://memoria.bn.br/DocReader/DocReader.aspx?
bib=030015_12&Pesq=arquibancada&pagfis=35497>. Acesso em: mai. - set. 2022

23

Disponível em: <http://memoria.bn.br/DocReader/DocReader.aspx?
bib=030015_12&Pesq=arquibancada&pagfis=51716  >. Acesso em: mai. - set. 2022

Disponível em: <http://memoria.bn.br/DocReader/DocReader.aspx?
bib=030015_12&Pesq=arquibancada&pagfis=54106 >. Acesso em: mai. - set. 2022

Disponível em: <https://acervo.oglobo.globo.com/consulta-ao-acervo/?navegacaoPorData=200020011103
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24
Disponível em: <http://memoria.bn.br/DocReader/DocReader.aspx?bib=030015_12&pagfis=57297>. 
Acesso em: mai. - set. 2022

25
Disponível em: <http://memoria.bn.br/DocReader/DocReader.aspx?
bib=030015_12&Pesq=ingresso&pagfis=54778>. Acesso em: mai. - set. 2022

26
Disponível em: <https://acervo.oglobo.globo.com/consulta-ao-acervo/?
navegacaoPorData=200020011204>. Acesso em: mai. - set. 2022

27

Disponível em: <http://memoria.bn.br/DocReader/DocReader.aspx?bib=030015_12&pagfis=39173>. 
Acesso em: mai. - set. 2022

Disponível em: <https://acervo.oglobo.globo.com/consulta-ao-acervo/?
navegacaoPorData=200020010417>. Acesso em: mai. - set. 2022

28
Disponível em: <https://acervo.oglobo.globo.com/consulta-ao-acervo/?
navegacaoPorData=200020010131>. Acesso em: mai. - set. 2022

29

Disponível em: <http://memoria.bn.br/DocReader/DocReader.aspx?
bib=030015_12&Pesq=arquibancada&pagfis=35400 >. Acesso em: mai. - set. 2022

Disponível em: <https://acervo.oglobo.globo.com/consulta-ao-acervo/?
navegacaoPorData=200020010227>. Acesso em: mai. - set. 2022

30 FNE

31 FNE

32 FNE

33 Disponível em: <https://www.netvasco.com.br/news/noticias03/5446.shtml>. Acesso em: mai. - set. 2022

34 Disponível em: <https://www.netvasco.com.br/news/noticias03/5655.shtml>. Acesso em: mai. - set. 2022

35

Disponível em: <https://www.netvasco.com.br/news/noticias10/13769.shtml>. Acesso em: mai. - set. 
2022

Disponível em: <https://www.netvasco.com.br/news/noticias10/13732.shtml>. Acesso em: mai. - set. 
2022

36 Disponível em: <https://www.netvasco.com.br/news/noticias06/8561.shtml>. Acesso em: mai. - set. 2022

37
Disponível em: <https://www.netvasco.com.br/news/noticias10/14203.shtml>. Acesso em: mai. - set. 
2022

38

Disponível em: <http://memoria.bn.br/DocReader/DocReader.aspx?
bib=030015_12&Pesq=arquibancada&pagfis=76410 >. Acesso em: mai. - set. 2022

Disponível em: <http://memoria.bn.br/DocReader/DocReader.aspx?
bib=030015_12&Pesq=arquibancada&pagfis=76514>. Acesso em: mai. - set. 2022

39

Disponível em: <http://memoria.bn.br/DocReader/DocReader.aspx?
bib=030015_12&Pesq=arquibancada&pagfis=76956 >. Acesso em: mai. - set. 2022

Disponível em: <http://memoria.bn.br/DocReader/DocReader.aspx?
bib=030015_12&Pesq=arquibancada&pagfis=76998>. Acesso em: mai. - set. 2022

40
Disponível em: <https://memoria.bn.br/DocReader/DocReader.aspx?
bib=030015_12&Pesq=arquibancada&pagfis=76956>. Acesso em: mai. - set. 2022

41 Disponível em: <https://www.netvasco.com.br/news/noticias06/8775.shtml>. Acesso em: mai. - set. 2022

42
Disponível em: <http://memoria.bn.br/DocReader/DocReader.aspx?
bib=030015_12&Pesq=arquibancada&pagfis=66536>. Acesso em: mai. - set. 2022

43
Disponível em: <http://memoria.bn.br/DocReader/DocReader.aspx?
bib=030015_12&Pesq=arquibancada&pagfis=73054>. Acesso em: mai. - set. 2022



177

APÊNDICE D – Quadro de fontes por ID 
(continuação)

ID Link da fonte

44
Disponível em: <http://memoria.bn.br/DocReader/DocReader.aspx?
bib=030015_12&Pesq=arquibancada&pagfis=74252>. Acesso em: mai. - set. 2022

45 Disponível em: <https://www.netvasco.com.br/news/noticias03/5602.shtml

46
Disponível em: <http://memoria.bn.br/DocReader/DocReader.aspx?
bib=030015_12&Pesq=arquibancada&pagfis=73522>. Acesso em: mai. - set. 2022

47 Disponível em: <https://www.netvasco.com.br/news/noticias06/8135.shtml>. Acesso em: mai. - set. 2022

48 FNE

49
Disponível em: <https://www.netvasco.com.br/news/noticias08/10774.shtml>. Acesso em: mai. - set. 
2022

50

Disponível em: <https://www.netvasco.com.br/news/noticias08/11165.shtml >. Acesso em: mai. - set. 
2022

Disponível em: <https://acervo.oglobo.globo.com/consulta-ao-acervo/?
navegacaoPorData=200020030323>. Acesso em: mai. - set. 2022

51
Disponível em: <https://www.netvasco.com.br/news/noticias10/13769.shtml>. Acesso em: mai. - set. 
2022

52
Disponível em: <https://www.netvasco.com.br/news/noticias10/14127.shtml>. Acesso em: mai. - set. 
2022

53
Disponível em: <https://www.netvasco.com.br/news/noticias10/14203.shtml>. Acesso em: mai. - set. 
2022

54
Disponível em: <http://memoria.bn.br/DocReader/DocReader.aspx?
bib=030015_12&Pesq=ingresso&pagfis=104595>. Acesso em: mai. - set. 2022

55
Disponível em: <http://memoria.bn.br/DocReader/DocReader.aspx?
bib=030015_12&Pesq=ingresso&pagfis=87325>. Acesso em: mai. - set. 2022

56
Disponível em: <http://memoria.bn.br/DocReader/DocReader.aspx?
bib=030015_12&Pesq=ingresso&pagfis=89146>. Acesso em: mai. - set. 2022

57
Disponível em: <https://www.netvasco.com.br/news/noticias08/10248.shtml>. Acesso em: mai. - set. 
2022

58
Disponível em: <https://www.netvasco.com.br/news/noticias08/11131.shtml>. Acesso em: mai. - set. 
2022

59
Disponível em: <http://memoria.bn.br/DocReader/DocReader.aspx?
bib=030015_12&Pesq=arquibancada&pagfis=119059>. Acesso em: mai. - set. 2022

60
Disponível em: <https://acervo.oglobo.globo.com/consulta-ao-acervo/?
navegacaoPorData=200020031213>. Acesso em: mai. - set. 2022

61
Disponível em: <http://memoria.bn.br/DocReader/DocReader.aspx?
bib=030015_12&Pesq=ingresso&pagfis=85737>. Acesso em: mai. - set. 2022

62 NJ

63 NJ

64 NJ

65
Disponível em: <https://www.netvasco.com.br/news/noticias10/16272.shtml>. Acesso em: mai. - set. 
2022

66
Disponível em: <https://www.netvasco.com.br/news/noticias10/16925.shtml>. Acesso em: mai. - set. 
2022
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67
Disponível em: <https://www.netvasco.com.br/news/noticias10/17289.shtml>. Acesso em: mai. - set. 
2022

68
Disponível em: <https://www.netvasco.com.br/news/noticias10/20535.shtml>. Acesso em: mai. - set. 
2022

69

Disponível em: <https://www.netvasco.com.br/news/noticias10/17185.shtml >. Acesso em: mai. - set. 
2022

Disponível em: <https://www.netvasco.com.br/news/noticias10/17115.shtml>. Acesso em: mai. - set. 
2022

Disponível em: <https://www.netvasco.com.br/news/noticias10/17124.shtml>. Acesso em: mai. - set. 
2022

70

Disponível em: <https://www.netvasco.com.br/news/noticias10/18842.shtml >. Acesso em: mai. - set. 
2022

Disponível em: <https://www.netvasco.com.br/news/noticias10/18816.shtml>. Acesso em: mai. - set. 
2022

71
Disponível em: <https://acervo.oglobo.globo.com/consulta-ao-acervo/?
navegacaoPorData=200020040625>. Acesso em: mai. - set. 2022

72

Disponível em: <http://memoria.bn.br/DocReader/DocReader.aspx?
bib=030015_12&Pesq=arquibancada&pagfis=146787 >. Acesso em: mai. - set. 2022

Disponível em: <http://memoria.bn.br/DocReader/DocReader.aspx?
bib=030015_12&Pesq=arquibancada&pagfis=147259 >. Acesso em: mai. - set. 2022

Disponível em: <https://www.uol.com.br/esporte/futebol/ultimas/2004/11/29/ult59u89187.jhtm>. Acesso 
em: mai. - set. 2022

73
Disponível em: <https://www.netvasco.com.br/news/noticias10/16543.shtml>. Acesso em: mai. - set. 
2022

74
Disponível em: <https://www.netvasco.com.br/news/noticias10/17624.shtml>. Acesso em: mai. - set. 
2022

75
Disponível em: <http://memoria.bn.br/DocReader/DocReader.aspx?
bib=030015_12&Pesq=arquibancada&pagfis=98898>. Acesso em: mai. - set. 2022

76
Disponível em: <https://acervo.oglobo.globo.com/consulta-ao-acervo/?
navegacaoPorData=200020040217>. Acesso em: mai. - set. 2022

77
Disponível em: <https://www.netvasco.com.br/news/noticias10/16151.shtml>. Acesso em: mai. - set. 
2022

78

Disponível em: <https://www.netvasco.com.br/news/noticias10/19984.shtml >. Acesso em: mai. - set. 
2022

Disponível em: <https://www.netvasco.com.br/news/noticias16/arquivos/20170504-051216-29-.pdf>. 
Acesso em: mai. - set. 2022

79 FNE

80 FNE

81
Disponível em: <https://www.netvasco.com.br/news/noticias11/22388.shtml>. Acesso em: mai. - set. 
2022

82
Disponível em: <https://www.netvasco.com.br/news/noticias11/22873.shtml>. Acesso em: mai. - set. 
2022

83
Disponível em: <https://www.netvasco.com.br/news/noticias11/23415.shtml>. Acesso em: mai. - set. 
2022
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84 NJ

85 FNE

86 FNE

87 FNE

88 FNE

89
Disponível em: <http://memoria.bn.br/DocReader/DocReader.aspx?bib=030015_12&pagfis=131219>. 
Acesso em: mai. - set. 2022

90

Disponível em: <http://memoria.bn.br/DocReader/DocReader.aspx?bib=030015_12&pagfis=130714 >. 
Acesso em: mai. - set. 2022

Disponível em: <http://memoria.bn.br/DocReader/DocReader.aspx?bib=030015_12&pagfis=185329>. 
Acesso em: mai. - set. 2022

91
Disponível em: <https://www.netvasco.com.br/news/noticias11/23617.shtml>. Acesso em: mai. - set. 
2022

92

Disponível em: <http://memoria.bn.br/DocReader/docreader.aspx?bib=100439_14&pasta=ano
%20200&pesq=&pagfis=55223 >. Acesso em: mai. - set. 2022

Disponível em: <http://memoria.bn.br/DocReader/docreader.aspx?bib=100439_14&pasta=ano
%20200&pesq=&pagfis=55031>. Acesso em: mai. - set. 2022

93 FNE

94 FNE

95 FNE

96 FNE

97

Disponível em: <https://www.netvasco.com.br/news/noticias13/33484.shtml >. Acesso em: mai. - set. 
2022

Disponível em: <https://www.netvasco.com.br/news/noticias13/33559.shtml>. Acesso em: mai. - set. 
2022

98
Disponível em: <https://www.netvasco.com.br/news/noticias13/32269.shtml>. Acesso em: mai. - set. 
2022

99

Disponível em: <https://www.netvasco.com.br/news/noticias13/32532.shtml >. Acesso em: mai. - set. 
2022

Disponível em: <https://www.netvasco.com.br/news/noticias13/32632.shtml>. Acesso em: mai. - set. 
2022

100
Disponível em: <https://www.netvasco.com.br/news/noticias13/36297.shtml>. Acesso em: mai. - set. 
2022

101

Disponível em: <https://www.netvasco.com.br/news/noticias13/33696.shtml >. Acesso em: mai. - set. 
2022

Disponível em: <https://www.netvasco.com.br/news/noticias13/33672.shtml>. Acesso em: mai. - set. 
2022

102

Disponível em: <https://www.netvasco.com.br/news/noticias13/33369.shtml >. Acesso em: mai. - set. 
2022

Disponível em: <http://memoria.bn.br/DocReader/DocReader.aspx?bib=030015_12&pagfis=180218>. 
Acesso em: mai. - set. 2022
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103 Disponível em: <https://www.netvasco.com.br/news/noticias13/31470.shtml >. Acesso em: mai. - set.
2022

Disponível em: <https://www.netvasco.com.br/news/noticias13/31388.shtml>. Acesso em: mai. - set.
2022

104 Disponível em: <http://memoria.bn.br/DocReader/DocReader.aspx?bib=030015_12&pagfis=167943>.
Acesso em: mai. - set. 2022

105 Disponível em: <https://www.netvasco.com.br/news/noticias13/32504.shtml>. Acesso em: mai. - set.
2022

106 Disponível em: <https://www.netvasco.com.br/news/noticias13/34905.shtml>. Acesso em: mai. - set.
2022  

Disponível em: <https://www.netvasco.com.br/news/noticias13/34961.shtml>. Acesso em: mai. - set.
2022

107 Disponível em: <http://memoria.bn.br/DocReader/DocReader.aspx?bib=030015_12&pagfis=174058>.
Acesso em: mai. - set. 2022

108 Disponível em: <http://memoria.bn.br/DocReader/DocReader.aspx?
bib=030015_12&Pesq=arquibancada&pagfis=194203>. Acesso em: mai. - set. 2022

109 Disponível em: <https://www.netvasco.com.br/news/noticias13/32702.shtml>. Acesso em: mai. - set.
2022

110 Disponível em: <https://www.netvasco.com.br/news/noticias12/30392.shtml>. Acesso em: mai. - set.
2022  

Disponível em: <https://www.netvasco.com.br/news/noticias12/30339.shtml>. Acesso em: mai. - set.
2022

111 Disponível em: <http://memoria.bn.br/DocReader/DocReader.aspx?bib=030015_12&pagfis=166952>.
Acesso em: mai. - set. 2022

112 Disponível em: <http://memoria.bn.br/DocReader/DocReader.aspx?bib=030015_12&pagfis=190787>.
Acesso em: mai. - set. 2022

113 Disponível em: <http://www.suderj.rj.gov.br/artigo_completo.asp?ident=49>. Acesso em: mai. - set. 2022

114 Disponível em: <https://www.netvasco.com.br/news/noticias13/40602.shtml>. Acesso em: mai. - set.
2022

115 Disponível em: <https://www.netvasco.com.br/news/noticias13/40131.shtml>. Acesso em: mai. - set.
2022

116 Disponível em: <https://www.netvasco.com.br/news/noticias13/39262.shtml>. Acesso em: mai. - set.
2022

117 Disponível em: <http://www.suderj.rj.gov.br/artigo_completo.asp?ident=42>. Acesso em: mai. - set. 2022

118 Disponível em: <http://www.suderj.rj.gov.br/artigo_completo.asp?ident=57>. Acesso em: mai. - set. 2022

119 Disponível em: <http://www.suderj.rj.gov.br/artigo_completo.asp?ident=19>. Acesso em: mai. - set. 2022

120 Disponível em: <http://www.suderj.rj.gov.br/artigo_completo.asp?ident=62>. Acesso em: mai. - set. 2022

121 Disponível em: <http://www.suderj.rj.gov.br/artigo_completo.asp?ident=29>. Acesso em: mai. - set. 2022

122 Disponível em: <http://www.suderj.rj.gov.br/artigo_completo.asp?ident=73>. Acesso em: mai. - set. 2022

123 Disponível em: <http://www.suderj.rj.gov.br/artigo_completo.asp?ident=55>. Acesso em: mai. - set. 2022

124 Disponível em: <http://www.suderj.rj.gov.br/artigo_completo.asp?ident=44>. Acesso em: mai. - set. 2022

125 Disponível em: <http://www.suderj.rj.gov.br/artigo_completo.asp?ident=61>. Acesso em: mai. - set. 2022
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126 Disponível em: <http://www.suderj.rj.gov.br/artigo_completo.asp?ident=23>. Acesso em: mai. - set. 2022

127 Disponível em: <http://www.suderj.rj.gov.br/artigo_completo.asp?ident=26>. Acesso em: mai. - set. 2022

128 Disponível em: <http://www.suderj.rj.gov.br/artigo_completo.asp?ident=45>. Acesso em: mai. - set. 2022

129
Disponível em: <http://www.suderj.rj.gov.br/artigo_completo.asp?ident=199>. Acesso em: mai. - set. 
2022

130
Disponível em: <http://www.suderj.rj.gov.br/artigo_completo.asp?ident=235>. Acesso em: mai. - set. 
2022

131
Disponível em: <http://www.suderj.rj.gov.br/artigo_completo.asp?ident=143>. Acesso em: mai. - set. 
2022

132 Disponível em: <http://www.suderj.rj.gov.br/artigo_completo.asp?ident=92>. Acesso em: mai. - set. 2022

133
Disponível em: <http://www.suderj.rj.gov.br/artigo_completo.asp?ident=201>. Acesso em: mai. - set. 
2022

134
Disponível em: <http://www.suderj.rj.gov.br/artigo_completo.asp?ident=161>. Acesso em: mai. - set. 
2022

135
Disponível em: <http://www.suderj.rj.gov.br/artigo_completo.asp?ident=232>. Acesso em: mai. - set. 
2022

136
Disponível em: <http://www.suderj.rj.gov.br/artigo_completo.asp?ident=158>. Acesso em: mai. - set. 
2022

137
Disponível em: <http://www.suderj.rj.gov.br/artigo_completo.asp?ident=253>. Acesso em: mai. - set. 
2022

138
Disponível em: <http://www.suderj.rj.gov.br/artigo_completo.asp?ident=241>. Acesso em: mai. - set. 
2022

139
Disponível em: <http://www.suderj.rj.gov.br/artigo_completo.asp?ident=185>. Acesso em: mai. - set. 
2022

140
Disponível em: <http://www.suderj.rj.gov.br/artigo_completo.asp?ident=146>. Acesso em: mai. - set. 
2022

141
Disponível em: <http://www.suderj.rj.gov.br/artigo_completo.asp?ident=245>. Acesso em: mai. - set. 
2022

142
Disponível em: <http://www.suderj.rj.gov.br/artigo_completo.asp?ident=151>. Acesso em: mai. - set. 
2022

143
Disponível em: <http://www.suderj.rj.gov.br/artigo_completo.asp?ident=147>. Acesso em: mai. - set. 
2022

144
Disponível em: <http://www.suderj.rj.gov.br/artigo_completo.asp?ident=138>. Acesso em: mai. - set. 
2022

145
Disponível em: <http://www.suderj.rj.gov.br/artigo_completo.asp?ident=403>. Acesso em: mai. - set. 
2022

146
Disponível em: <http://www.suderj.rj.gov.br/artigo_completo.asp?ident=395>. Acesso em: mai. - set. 
2022

147
Disponível em: <http://www.suderj.rj.gov.br/artigo_completo.asp?ident=389>. Acesso em: mai. - set. 
2022

148
Disponível em: <http://www.suderj.rj.gov.br/artigo_completo.asp?ident=319>. Acesso em: mai. - set. 
2022

149
Disponível em: <http://www.suderj.rj.gov.br/artigo_completo.asp?ident=411>. Acesso em: mai. - set. 
2022
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150
Disponível em: <http://www.suderj.rj.gov.br/artigo_completo.asp?ident=334>. Acesso em: mai. - set. 
2022

151
Disponível em: <http://www.suderj.rj.gov.br/artigo_completo.asp?ident=312>. Acesso em: mai. - set. 
2022

152
Disponível em: <http://www.suderj.rj.gov.br/artigo_completo.asp?ident=294>. Acesso em: mai. - set. 
2022

153
Disponível em: <http://www.suderj.rj.gov.br/artigo_completo.asp?ident=409>. Acesso em: mai. - set. 
2022

154
Disponível em: <http://www.suderj.rj.gov.br/artigo_completo.asp?ident=316>. Acesso em: mai. - set. 
2022

155
Disponível em: <http://www.suderj.rj.gov.br/artigo_completo.asp?ident=391>. Acesso em: mai. - set. 
2022

156
Disponível em: <http://www.suderj.rj.gov.br/artigo_completo.asp?ident=263>. Acesso em: mai. - set. 
2022

157
Disponível em: <http://www.suderj.rj.gov.br/artigo_completo.asp?ident=280>. Acesso em: mai. - set. 
2022

158
Disponível em: <http://www.suderj.rj.gov.br/artigo_completo.asp?ident=267>. Acesso em: mai. - set. 
2022

159

Disponível em: <http://www.fferj.com.br/Campeonatos/RenderDoc?caminho=http%3A%2F
%2Ffferj.azurewebsites.net%2Fadmin%2FAzureStorage%2FGetDocument%3Fpath
%3D2009%2F4%2F26%2F3f21e172-1d7b-4c18-80eb-f834287e699f.pdf&titulo=Jogo%20130%20-
%20Final%20Estadual%20-%20Botafogo%20x%20Flamengo&extensao=pdf>. Acesso em: mai. - set. 
2022

160

Disponível em: <http://www.fferj.com.br/Campeonatos/RenderDoc?caminho=http%3A%2F
%2Ffferj.azurewebsites.net%2Fadmin%2FAzureStorage%2FGetDocument%3Fpath
%3D2009%2F3%2F1%2Fe3c1d18f-a991-48a5-92b9-c0fbadca77ee.pdf&titulo=Jogo%2062%20-%20Ta
%C3%A7a%20Guanabara%20-%20Final%20-%20Resende%20x%20Botafogo&extensao=pdf>. Acesso 
em: mai. - set. 2022

161
Disponível em: <http://www.suderj.rj.gov.br/artigo_completo.asp?ident=430>. Acesso em: mai. - set.

2022

162
Disponível em: <http://www.suderj.rj.gov.br/artigo_completo.asp?ident=435>. Acesso em: mai. - set.

2022

163
Disponível em: <http://www.suderj.rj.gov.br/artigo_completo.asp?ident=505>. Acesso em: mai. - set. 
2022

164
Disponível em: <http://www.suderj.rj.gov.br/artigo_completo.asp?ident=453>. Acesso em: mai. - set. 
2022

165
Disponível em: <http://www.suderj.rj.gov.br/planoJogo_completo.asp?ident=460>. Acesso em: mai. - set.
2022

166
Disponível em: <http://www.suderj.rj.gov.br/planoJogo_completo.asp?ident=487>. Acesso em: mai. - set.
2022

167
Disponível em: <http://www.suderj.rj.gov.br/artigo_completo.asp?ident=507>. Acesso em: mai. - set. 
2022

168
Disponível em: <http://www.suderj.rj.gov.br/artigo_completo.asp?ident=499>. Acesso em: mai. - set. 
2022

169
Disponível em: <http://www.suderj.rj.gov.br/planoJogo_completo.asp?ident=491>. Acesso em: mai. - set.
2022
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170
Disponível em: <http://www.suderj.rj.gov.br/artigo_completo.asp?ident=503>. Acesso em: mai. - set. 
2022

171
Disponível em: <http://www.suderj.rj.gov.br/artigo_completo.asp?ident=482>. Acesso em: mai. - set. 
2022

172
Disponível em: <http://www.suderj.rj.gov.br/artigo_completo.asp?ident=447>. Acesso em: mai. - set. 
2022

173
Disponível em: <https://www.flamengo.com.br/noticias/futebol/venda-de-ingressos-para-flamengo-e-
botafogo>. Acesso em: mai. - set. 2022

174
Disponível em: <http://www.suderj.rj.gov.br/artigo_completo.asp?ident=459>. Acesso em: mai. - set. 
2022

175 NJ

176 NJ

177 NJ

178 NJ

179 NJ

180 NJ

181 NJ

182 NJ

183 NJ

184 NJ

185 NJ

186 NJ

187 NJ

188 NJ

189 NJ

190 NJ

191 NJ

192 NJ

193 NJ

194 NJ

195 NJ

196 NJ

197 NJ

198 NJ

199 NJ

200 NJ

201 NJ

202 NJ

203 NJ
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204 NJ

205 NJ

206 NJ

207 NJ

208 NJ

209

Disponível em: <https://conteudo.cbf.com.br/sumulas/2013/142101b.pdf >. Acesso em: mai. - set. 2022

Disponível em: <http://ge.globo.com/futebol/brasileirao-serie-a/noticia/2013/08/vasco-x-botafogo-mais-
de-18-mil-ingressos-vendidos-ate-esta-sexta.html>. Acesso em: mai. - set. 2022

210

Disponível em: <https://conteudo.cbf.com.br/sumulas/2013/142351b.pdf  >. Acesso em: mai. - set. 2022

Disponível em: <https://www.netvasco.com.br/n/138408/informacoes-sobre-ingressos-para-vasco-x-
cruzeiro>. Acesso em: mai. - set. 2022

211

Disponível em: <https://conteudo.cbf.com.br/sumulas/2013/424165b.pdf >. Acesso em: mai. - set. 2022

Disponível em: <https://acervo.oglobo.globo.com/consulta-ao-acervo/?
navegacaoPorData=200020010417>. Acesso em: mai. - set. 2022

212

Disponível em: <https://www.netvasco.com.br/n/137790/informacoes-sobre-ingressos-para-vasco-x-
santos>. Acesso em: mai. - set. 2022

Disponível em: <https://conteudo.cbf.com.br/sumulas/2013/142321b.pdf>. Acesso em: mai. - set. 2022

213

Disponível em: <http://globoesporte.globo.com/futebol/times/flamengo/noticia/2013/11/repercussao-
negativa-de-valor-de-ingresso-nao-muda-planos-da-diretoria.html>. Acesso em: mai. - set. 2022

Disponível em: <https://conteudo.cbf.com.br/sumulas/2013/424172b.pdf>. Acesso em: mai. - set. 2022

214

Disponível em: <http://globoesporte.globo.com/futebol/times/flamengo/noticia/2013/11/ingressos-para-
fla-x-goias-falhas-no-sistema-e-dez-mil-vendidos.html>. Acesso em: mai. - set. 2022

Disponível em: <https://conteudo.cbf.com.br/sumulas/2013/424170b.pdf>. Acesso em: mai. - set. 2022

215

Disponível em: <http://www.espn.com.br/noticia/364062_torcida-do-fla-faz-fila-por-ingressos-para-
classico-botafoguenses-sao-timidos>. Acesso em: mai. - set. 2022

Disponível em: <https://conteudo.cbf.com.br/sumulas/2013/424166b.pdf>. Acesso em: mai. - set. 2022

216

Disponível em: <https://www.fogaonet.com/noticia-em-destaque/ingressos-a-venda-para-fla-x-botafogo-
socio-tem-desconto/>. Acesso em: mai. - set. 2022

Disponível em: <https://conteudo.cbf.com.br/sumulas/2013/14282b.pdf>. Acesso em: mai. - set. 2022

217

Disponível em: <https://www.netvasco.com.br/n/131536/informacoes-sobre-ingressos-para-fluminense-x-
vasco>. Acesso em: mai. - set. 2022

Disponível em: <https://conteudo.cbf.com.br/sumulas/2013/14272b.pdf>. Acesso em: mai. - set. 2022

218

Disponível em: <https://colunadofla.com/2013/08/14-mil-ingressos-ja-vendidos-para-fluminense-x-
flamengo/>. Acesso em: mai. - set. 2022

Disponível em: <https://conteudo.cbf.com.br/sumulas/2013/142122b.pdf>. Acesso em: mai. - set. 2022

219

Disponível em: <https://www.fogaonet.com/noticia-em-destaque/ingressos-a-partir-de-r-20-para-classico-
socios-pagam-meia/>. Acesso em: mai. - set. 2022

Disponível em: <https://conteudo.cbf.com.br/sumulas/2013/142242b.pdf>. Acesso em: mai. - set. 2022

220

Disponível em: <http://ge.globo.com/futebol/brasileirao-serie-a/noticia/2013/08/flu-x-corinthians-
ingressos-para-o-jogo-desta-quarta-feira-estao-venda.html>. Acesso em: mai. - set. 2022

Disponível em: <https://conteudo.cbf.com.br/sumulas/2013/142132b.pdf>. Acesso em: mai. - set. 2022
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221

Disponível em: <https://www.netvasco.com.br/n/136705/informacoes-sobre-ingressos-para-botafogo-x-
vasco>. Acesso em: mai. - set. 2022

Disponível em: <https://conteudo.cbf.com.br/sumulas/2013/142291b.pdf>. Acesso em: mai. - set. 2022

Disponível em: <https://conteudo.cbf.com.br/sumulas/2013/424162b.pdf >. Acesso em: mai. - set. 2022

223

Disponível em: <https://www.fogaonet.com/noticia-em-destaque/botafogo-x-flamengo-venda-com-
precos-mais-baratos-e-ate-esta-sexta-feira/>. Acesso em: mai. - set. 2022

Disponível em: <https://conteudo.cbf.com.br/sumulas/2013/142271b.pdf>. Acesso em: mai. - set. 2022

224

Disponível em: <https://www.fogaonet.com/noticia-em-destaque/bota-faz-promocao-e-abre-venda-para-
jogo-com-o-gremio/>. Acesso em: mai. - set. 2022

Disponível em: <https://conteudo.cbf.com.br/sumulas/2013/142251b.pdf>. Acesso em: mai. - set. 2022

225

Disponível em: <https://www.netvasco.com.br/n/141861/informacoes-sobre-ingressos-para-vasco-x-
botafogo>. Acesso em: mai. - set. 2022

Disponível em: <http://www.fferj.com.br/Campeonatos/RenderDoc?caminho=http%3A%2F
%2Ffferj.azurewebsites.net%2Fadmin%2FAzureStorage%2FGetDocument%3Fpath
%3D2014%2F2%2F3%2Ff62d045c-018b-4ec2-b1f5-d60e83c2db03.pdf&titulo=TG-5%C2%AA-Rod-
Border%C3%B4-%2040%20-%20CR%20Vasco%20da%20Gama%20x%20Botafogo%20FR%20-
%20Coren%2005%2F2014&extensao=pdf>. Acesso em: mai. - set. 2022

226

Disponível em: <https://www.netvasco.com.br/n/142530/informacoes-sobre-ingressos-para-vasco-x-
urubu>. Acesso em: mai. - set. 2022

Disponível em: <http://www.fferj.com.br/Campeonatos/RenderDoc?caminho=http%3A%2F
%2Ffferj.azurewebsites.net%2Fadmin%2FAzureStorage%2FGetDocument%3Fpath
%3D2014%2F2%2F17%2Fad83f014-0118-48bf-9dd1-fb1ab14edb7f.pdf&titulo=TG-8%C2%AA-Rod-
Border%C3%B4-%2062%20-%20CR%20Vasco%20da%20Gama%20x%20CR%20Flamengo%20-Coren
%2008%2F2014&extensao=pdf>. Acesso em: mai. - set. 2022

227

Disponível em: <https://www.netvasco.com.br/n/154215/informacoes-sobre-ingressos-para-vasco-x-abc>.
Acesso em: mai. - set. 2022

Disponível em: <https://conteudo.cbf.com.br/sumulas/2014/242333b.pdf>. Acesso em: mai. - set. 2022

228

Disponível em: <https://www.netvasco.com.br/n/155011/informacoes-sobre-ingressos-para-vasco-x-
icasa-sabado-no-maracana>. Acesso em: mai. - set. 2022

Disponível em: <https://conteudo.cbf.com.br/sumulas/2014/242363b.pdf>. Acesso em: mai. - set. 2022

229

Disponível em: <https://www.netvasco.com.br/n/142190/ingressos-para-vasco-x-botafogo-custaram-bem-
menos-do-que-os-do-fla-flu>. Acesso em: mai. - set. 2022

Disponível em: <http://www.fferj.com.br/Campeonatos/RenderDoc?caminho=http%3A%2F
%2Ffferj.azurewebsites.net%2Fadmin%2FAzureStorage%2FGetDocument%3Fpath
%3D2014%2F2%2F10%2Ff8e69b0e-2dbc-4634-9c00-98ff1311464c.pdf&titulo=TG-7%C2%AA-Rod-
Border%C3%B4-%2050-%20CR%20Flamengo%20x%20Fluminense%20FC%20-%20Coren
%2007%2F2014&extensao=pdf>. Acesso em: mai. - set. 2022

230

Disponível em: <http://ge.globo.com/futebol/times/flamengo/noticia/2014/09/vendas-de-ingressos-para-
o-fla-flu-comeca-terca-para-socios-rubro-negros.html>. Acesso em: mai. - set. 2022

Disponível em: <https://conteudo.cbf.com.br/sumulas/2014/142221b.pdf>. Acesso em: mai. - set. 2022
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231

Disponível em: <https://www.netvasco.com.br/n/145159/stronginformacoes-sobre-ingressos-para-urubu-
x-vasco-2-jogo-da-decisao-do-estadualstrong>. Acesso em: mai. - set. 2022

Disponível em: <http://www.fferj.com.br/Campeonatos/RenderDoc?caminho=http%3A%2F
%2Ffferj.azurewebsites.net%2Fadmin%2FAzureStorage%2FGetDocument%3Fpath
%3D2014%2F4%2F14%2F9c6665bf-a512-4417-a4c3-2695be9d22d6.pdf&titulo=TG-2%C2%AA-Final-
Border%C3%B4-%20128-%20CR%20CR%20Flamengo%20x%20CR%20Vasco%20da%20Gama
%20%20-%20Coren%2019%2F2014&extensao=pdf>. Acesso em: mai. - set. 2022

232

Disponível em: <http://ge.globo.com/futebol/brasileirao-serie-a/noticia/2014/07/busca-por-ingressos-
para-flamengo-x-botafogo-tem-longas-filas-no-maracana.html>. Acesso em: mai. - set. 2022

Disponível em: <https://conteudo.cbf.com.br/sumulas/2014/142111b.pdf>. Acesso em: mai. - set. 2022

233

Disponível em: <https://www.netvasco.com.br/n/144433/stronginformacoes-sobre-ingressos-para-
fluminense—x-vasco-2-jogo-da-semifinalstrong>. Acesso em: mai. - set. 2022

Disponível em: <http://www.fferj.com.br/Campeonatos/RenderDoc?caminho=http%3A%2F
%2Ffferj.azurewebsites.net%2Fadmin%2FAzureStorage%2FGetDocument%3Fpath
%3D2014%2F7%2F22%2F4cf48c00-48da-4488-89fe-a76d5f318d24.pdf&titulo=TG-2%C2%AA-
Semifinal-Border%C3%B4-%20126-%20Fluminense%20FC%20x%20CR%20Vasco%20da%20Gama
%20-%20Coren%2017%2F2014&extensao=pdf>. Acesso em: mai. - set. 2022

234

Disponível em: <https://www.netflu.com.br/fla-flu-ingressos-a-venda-nos-pontos-fisicos-na-quinta/. >. 
Acesso em: mai. - set. 2022

Disponível em: <https://conteudo.cbf.com.br/sumulas/2014/14232b.pdf.>. Acesso em: mai. - set. 2022

235

Disponível em: <https://www.netflu.com.br/classico-vovo-bilhetes-a-venda-para-socios-e-nao-socios/>. 
Acesso em: mai. - set. 2022

http://www.fferj.com.br/Campeonatos/RenderDoc?caminho=http%3A%2F%2Ffferj.azurewebsites.net
%2Fadmin%2FAzureStorage%2FGetDocument%3Fpath%3D2014%2F2%2F24%2F452f3f96-33ef-4b36-
8fa9-8c6c8ca55748.pdf&titulo=TG-10%C2%AA-Rod-Border%C3%B4-%2080%20-%20Fluminense
%20FC%20x%20Botafogo%20FR%20-%20Coren%2010%2F2014&extensao=pdf>. Acesso em: mai. - 
set. 2022

236

Disponível em: <https://www.netflu.com.br/fluminense-x-cruzeiro-informacoes-de-ingressos/>. Acesso 
em: mai. - set. 2022

Disponível em: <https://conteudo.cbf.com.br/sumulas/2014/142182b.pdf>. Acesso em: mai. - set. 2022

237

Disponível em: <https://www.fogaonet.com/noticia-em-destaque/a-partir-de-r-20-ingressos-a-venda-para-
botafogo-x-volta-redonda-jogo-5a-no-maraca/>. Acesso em: mai. - set. 2022

Disponível em: <http://www.fferj.com.br/Campeonatos/RenderDoc?caminho=http%3A%2F
%2Ffferj.azurewebsites.net%2Fadmin%2FAzureStorage%2FGetDocument%3Fpath
%3D2014%2F2%2F21%2F7076d719-c3fd-412c-beba-eee07bd8654c.pdf&titulo=TG-9%C2%AA-Rod-
Border%C3%B4-%2071%20-%20Botafogo%20FR%20x%20Volta%20Redonda%20FC%20-Coren
%2009%2F2014&extensao=pdf>. Acesso em: mai. - set. 2022

238

Disponível em: <https://www.fogaonet.com/noticia-em-destaque/ingressos-a-venda-pela-internet-para-
botafogo-x-flamengo-mais-barato-e-r-80/>. Acesso em: mai. - set. 2022

Disponível em: <http://www.fferj.com.br/Campeonatos/RenderDoc?caminho=http%3A%2F
%2Ffferj.azurewebsites.net%2Fadmin%2FAzureStorage%2FGetDocument%3Fpath
%3D2014%2F3%2F10%2Fc4e5018c-d43f-4c43-8591-50d393a365c5.pdf&titulo=TG-13%C2%AA-Rod-
Border%C3%B4-%20104-%20Botafogo%20FR%20x%20CR%20Flamengo%20-%20Coren
%2013%2F2014&extensao=pdf>. Acesso em: mai. - set. 2022

239

Disponível em: <https://www.fogaonet.com/noticia-em-destaque/botafogo-joga-domingo-com-ingressos-
5-vezes-mais-caro-do-que-o-fluminense/>. Acesso em: mai. - set. 2022

Disponível em: <https://conteudo.cbf.com.br/sumulas/2014/14211b.pdf>. Acesso em: mai. - set. 2022
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240

Disponível em: <https://www.fogaonet.com/noticia-em-destaque/botafogo-x-cruzeiro-venda-de-
ingressos-comeca-quarta-feira-a-partir-de-r-20/>. Acesso em: mai. - set. 2022

Disponível em: <https://conteudo.cbf.com.br/sumulas/2014/142121b.pdf>. Acesso em: mai. - set. 2022

241

Disponível em: <https://www.netvasco.com.br/n/167625/informacoes-sobre-ingressos-para-vasco-x-
atletico-mg>. Acesso em: mai. - set. 2022

Disponível em: <https://conteudo.cbf.com.br/sumulas/2015/142222b.pdf>. Acesso em: mai. - set. 2022

242

Disponível em: <https://www.netvasco.com.br/n/169801/informacoes-sobre-ingressos-para-vasco-x-
gremio>. Acesso em: mai. - set. 2022

Disponível em: <https://conteudo.cbf.com.br/sumulas/2015/142316b.pdf>. Acesso em: mai. - set. 2022

243

Disponível em: <https://www.netvasco.com.br/n/167094/informacoes-sobre-ingressos-para-vasco-x-
urubu>. Acesso em: mai. - set. 2022

Disponível em: <https://conteudo.cbf.com.br/sumulas/2015/424155b.pdf>. Acesso em: mai. - set. 2022

244

Disponível em: <https://www.netvasco.com.br/n/161480/informacoes-sobre-ingressos-para-vasco-x-
botafogo.>. Acesso em: mai. - set. 2022

Disponível em: <https://www.netvasco.com.br/news/noticias16/arquivos/20170425-182206-8-.pdf>. 
Acesso em: mai. - set. 2022

Disponível em: <http://www.fferj.com.br/Campeonatos/RenderDoc?caminho=http%3A%2F
%2Ffferj.azurewebsites.net%2Fadmin%2FAzureStorage%2FGetDocument%3Fpath
%3D2015%2F4%2F27%2F86873d8b-49a9-48ce-9121-078a5c1db6d2.pdf&titulo=TG-1%C2%AAFinal-
Border%C3%B4-127-%20CR%20Vasco%20da%20Gama%20x%20Botafogo%20FR-Coren-18-
2015&extensao=pdf>. Acesso em: mai. - set. 2022

245

Disponível em: <http://ge.globo.com/rj/futebol/campeonato-carioca/noticia/2015/04/fla-flu-tem-26-mil-
ingressos-vendidos-de-forma-antecipada.html>. Acesso em: mai. - set. 2022

Disponível em: <http://www.fferj.com.br/Campeonatos/RenderDoc?caminho=http%3A%2F
%2Ffferj.azurewebsites.net%2Fadmin%2FAzureStorage%2FGetDocument%3Fpath
%3D2015%2F4%2F6%2F7cd5ac25-a03d-406c-9689-a21e9df858fa.pdf&titulo=TG-14%C2%AA-
Rodada-Border%C3%B4-112-CR%20Flamengo%20x%20Fluminense%20FC-Coren-14-
2015&extensao=pdf>. Acesso em: mai. - set. 2022

246

Disponível em: <https://www.netvasco.com.br/n/168655/venda-de-ingressos-para-urubu-x-vasco-em-
bilheterias-comeca-nesta-5-feira>. Acesso em: mai. - set. 2022

Disponível em: <https://conteudo.cbf.com.br/sumulas/2015/142276b.pdf>. Acesso em: mai. - set. 2022

247

Disponível em: <http://ge.globo.com/futebol/copa-do-brasil/noticia/2015/08/flamengo-x-vasco-22500-
ingressos-vendidos-para-o-jogo-de-quarta-feira.html>. Acesso em: mai. - set. 2022

Disponível em: <https://conteudo.cbf.com.br/sumulas/2015/424146b.pdf>. Acesso em: mai. - set. 2022

248

Disponível em: <https://www.netvasco.com.br/n/161051/informacoes-sobre-ingressos-para-urubu-x-
vasco-domingo-no-maracana>. Acesso em: mai. - set. 2022

Disponível em: <http://www.fferj.com.br/Campeonatos/RenderDoc?caminho=http%3A%2F
%2Ffferj.azurewebsites.net%2Fadmin%2FAzureStorage%2FGetDocument%3Fpath
%3D2015%2F4%2F20%2F8952be3c-28e4-4407-912b-929ac79daff8.pdf&titulo=TG-Semi%20Final-
Border%C3%B4-124-CR%20Flamengo%20x%20CR%20Vasco%20da%20Gama-Coren-17-
2015&extensao=pdf>. Acesso em: mai. - set. 2022

249

Disponível em: <https://www.netvasco.com.br/n/165282/ja-foram-vendidos-7-mil-ingressos-para-
fluminense-x-vasco>. Acesso em: mai. - set. 2022

Disponível em: <https://conteudo.cbf.com.br/sumulas/2015/142136b.pdf>. Acesso em: mai. - set. 2022
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250

Disponível em: <https://www.botafogo.com.br/ler-noticia.php?cod=1205>. Acesso em: mai. - set. 2022

Disponível em: <https://www.fogaonet.com/noticia-em-destaque/e-pra-ver-o-campeao-ingressos-ja-a-
venda-para-primeiro-botafogo-x-fluminense/>. Acesso em: mai. - set. 2022

Disponível em: <http://www.fferj.com.br/Campeonatos/RenderDoc?caminho=http%3A%2F
%2Ffferj.azurewebsites.net%2Fadmin%2FAzureStorage%2FGetDocument%3Fpath
%3D2015%2F4%2F13%2Feea34238-11f0-4f24-bc55-d8c1fde43228.pdf&titulo=TG-Semi%20Final-
Border%C3%B4-121-Fluminense%20FC%20x%20Botafogo%20FR-Coren-16-2015&extensao=pdf>. 
Acesso em: mai. - set. 2022

251

Disponível em: <https://odia.ig.com.br/esporte/carioca/2015-03-05/ingressos-a-venda-para-o-classico-
entre-fluminense-e-botafogo.html>. Acesso em: mai. - set. 2022

Disponível em: <http://www.fferj.com.br/Campeonatos/RenderDoc?caminho=http%3A%2F
%2Ffferj.azurewebsites.net%2Fadmin%2FAzureStorage%2FGetDocument%3Fpath
%3D2015%2F4%2F13%2Feea34238-11f0-4f24-bc55-d8c1fde43228.pdf&titulo=TG-Semi%20Final-
Border%C3%B4-121-Fluminense%20FC%20x%20Botafogo%20FR-Coren-16-2015&extensao=pdf>. 
Acesso em: mai. - set. 2022

252

Disponível em: <http://ge.globo.com/futebol/brasileirao-serie-a/noticia/2015/09/fluminense-x-flamengo-
14-mil-ingressos-vendidos-para-classico.html>. Acesso em: mai. - set. 2022

Disponível em: <https://conteudo.cbf.com.br/sumulas/2015/142227b.pdf>. Acesso em: mai. - set. 2022

253

Disponível em: <http://www.espn.com.br/noticia/505211_setor-vascaino-no-maracana-esgota-para-a-
decisao-do-carioca >. Acesso em: mai. - set. 2022

Disponível em: < https://www.netvasco.com.br/n/161776/informacoes-sobre-ingressos-para-botafogo-x-
vasco>. Acesso em: mai. - set. 2022

Disponível em: <http://www.fferj.com.br/Campeonatos/RenderDoc?caminho=http%3A%2F
%2Ffferj.azurewebsites.net%2Fadmin%2FAzureStorage%2FGetDocument%3Fpath
%3D2015%2F5%2F4%2F29741ea7-8fbe-40fd-9d1c-78f74f4033cc.pdf&titulo=TG-2%C2%AAFinal-
Border%C3%B4-128-Botafogo%20FR%20x%20CR%20Vasco%20da%20Gama-Coren-19-
2015&extensao=pdf>. Acesso em: mai. - set. 2022

254

Disponível em: <http://ge.globo.com/rj/futebol/campeonato-carioca/noticia/2015/02/venda-de-ingressos-
para-bota-x-fla-inicia-quinta-valor-mais-barato-e-r-30.html>. Acesso em: mai. - set. 2022

Disponível em: <http://www.fferj.com.br/Campeonatos/RenderDoc?caminho=http%3A%2F
%2Ffferj.azurewebsites.net%2Fadmin%2FAzureStorage%2FGetDocument%3Fpath
%3D2015%2F3%2F2%2F6349b4ce-494b-400e-90fa-fe4eb17402ff.pdf&titulo=TG-07%C2%AA-
Rodada-Border%C3%B4-55-Botafogo%20FR%20x%20CR%20Flamengo-Coren-07-
2015&extensao=pdf>. Acesso em: mai. - set. 2022

255 NJ

256 NJ

257

Disponível em: <https://www.netvasco.com.br/n/178085/stronginformacoes-sobre-ingressos-para-vasco-
x-botafogostrong >. Acesso em: mai. - set. 2022

Disponível em: <http://www.fferj.com.br/Campeonatos/RenderDoc?caminho=http%3A%2F
%2Ffferj.azurewebsites.net%2Fadmin%2FAzureStorage%2FGetDocument%3Fpath
%3D2016%2F5%2F9%2F7e623f2d-075a-4525-9dad-be765e75e499.pdf&titulo=Final%20Estadual-
Border%C3%B4-127-%20CR%20Vasco%20da%20Gama%20x%20Botafogo%20FR
%20&extensao=pdf>. Acesso em: mai. - set. 2022

258

Disponível em: <https://www.torcedores.com/noticias/2016/11/vasco-x-ceara-informacoes-sobre-a-
venda-de-ingressos>. Acesso em: mai. - set. 2022

Disponível em: <https://conteudo.cbf.com.br/sumulas/2016/242376b.pdf>. Acesso em: mai. - set. 2022
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259 NJ

260 NJ

261

Disponível em: <https://conteudo.cbf.com.br/sumulas/2016/142315b.pdf>. Acesso em: mai. - set. 2022

Disponível em: <http://ge.globo.com/futebol/times/flamengo/noticia/2016/10/venda-de-ingressos-para-
flamengo-x-corinthians-comeca-nesta-terca-feira.html>. Acesso em: mai. - set. 2022

262

Disponível em: <https://conteudo.cbf.com.br/sumulas/2016/142332b.pdf>. Acesso em: mai. - set. 2022

Disponível em: <https://mundorubronegro.com/flamengo/ingressos-flamengo-x-botafogo/>. Acesso em: 
mai. - set. 2022

263

Disponível em: <https://conteudo.cbf.com.br/sumulas/2016/142357b.pdf>. Acesso em: mai. - set. 2022

Disponível em: <https://www.lance.com.br/flamengo/coritiba-mil-ingressos-vendidos-para-jogo-
domingo.html>. Acesso em: mai. - set. 2022

264

Disponível em: <https://conteudo.cbf.com.br/sumulas/2016/142364b.pdf>. Acesso em: mai. - set. 2022

Disponível em: <http://globoesporte.globo.com/futebol/times/flamengo/noticia/2016/11/ingressos-para-
flamengo-e-santos-comecam-ser-vendidos-nesta-sexta.html>. Acesso em: mai. - set. 2022

265 Disponível em: <https://conteudo.cbf.com.br/sumulas/2016/142322b.pdf>. Acesso em: mai. - set. 2022

266 Disponível em: <https://conteudo.cbf.com.br/sumulas/2016/142342b.pdf>. Acesso em: mai. - set. 2022

267 NJ

268 NJ

269

Disponível em: <https://www.netvasco.com.br/n/177686/informacoes-sobre-ingressos-para-botafogo-x-
vasco-1-jogo-da-final-do-estadual>. Acesso em: mai. - set. 2022

Disponível em: <http://www.fferj.com.br/Campeonatos/RenderDoc?caminho=http%3A%2F
%2Ffferj.azurewebsites.net%2Fadmin%2FAzureStorage%2FGetDocument%3Fpath
%3D2016%2F5%2F2%2F050c820f-d218-4e6a-a6f5-501c9292d902.pdf&titulo=Final%20Estadual-
Border%C3%B4-126-Botafogo%20FR%20x%20CR%20Vasco%20da%20Gama%20&extensao=pdf>. 
Acesso em: mai. - set. 2022

270 NJ

271 NJ

272 NJ

273

Disponível em: <https://m.lance.com.br/futebol-nacional/ingressos-venda-para-vasco-fla-confira-precos-
posto-venda.html>. Acesso em: mai. - set. 2022

Disponível em: <http://www.fferj.com.br/Campeonatos/RenderDoc?caminho=http%3A%2F
%2Ffferj.azurewebsites.net%2Fadmin%2FAzureStorage%2FGetDocument%3Fpath
%3D2017%2F4%2F10%2F13012afd-24fa-4e4d-b589-03b2dad502ab.pdf&titulo=TR-Semifinal-Border
%C3%B4-102-CR%20Vasco%20da%20Gama%20x%20CR%20Flamengo-Coren-21-
2017&extensao=pdf>. Acesso em: mai. - set. 2022

274

Disponível em: <https://www.lance.com.br/vasco/coritiba-ingressos-venda-para-jogo-sabado-
maracana.html>. Acesso em: mai. - set. 2022

Disponível em: <https://conteudo.cbf.com.br/sumulas/2017/142295b.pdf>. Acesso em: mai. - set. 2022

275

Disponível em: <https://www.terra.com.br/esportes/lance/vasco-x-botafogo-ingressos-a-venda-neste-
domingo-para-jogo-no-maraca,85ce042f37b110124875e65ab36e5ca8au583t4s.html>. Acesso em: mai. - 
set. 2022

Disponível em: <https://conteudo.cbf.com.br/sumulas/2017/142272b.pdf>. Acesso em: mai. - set. 2022

276 Disponível em: <https://conteudo.cbf.com.br/sumulas/2017/142319b.pdf>. Acesso em: mai. - set. 2022
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277

Disponível em: <https://www.lance.com.br/flamengo/cruzeiro-mil-ingressos-foram-vendidos.html>. 
Acesso em: mai. - set. 2022

Disponível em: <https://conteudo.cbf.com.br/sumulas/2017/424119b.pdf>. Acesso em: mai. - set. 2022

278

Disponível em: <https://www.lance.com.br/flamengo/fla-independiente-ingressos-para-nao-socios-
custam-partir-120.html#:~:text=Prev-,Fla%20x%20Independiente%3A%20ingressos%20para%20n
%C3%A3o%20s%C3%B3cios,a%20partir%20de%20R%24%20120&text=LANCE!,-
01%2F12%2F2017&text=%2D%20G%C3%A1vea%20%2D%20Dias
%2011%2F12,%3A00%20%C3%A0s%2017%3A00.&text=Avenida%20das%20Americas%20n
%C2%BA%20500,%2C%20Rio%20de%20Janeiro%2C%20RJ>. Acesso em: mai. - set. 2022

279

Disponível em: <https://ge.globo.com/futebol/times/flamengo/noticia/flamengo-x-sao-paulo-ingressos-a-
venda-com-volta-de-precos-mais-altos.ghtml>. Acesso em: mai. - set. 2022

Disponível em: <https://conteudo.cbf.com.br/sumulas/2017/142102b.pdf>. Acesso em: mai. - set. 2022

280

Disponível em: <https://www.uol.com.br/esporte/futebol/ultimas-noticias/lancepress/2017/05/04/torcida-
do-fla-faz-fila-no-maracana-por-ingressos-para-a-final-do-carioca.htm>. Acesso em: mai. - set. 2022

Disponível em: <http://www.fferj.com.br/Campeonatos/RenderDoc?caminho=http%3A%2F
%2Ffferj.azurewebsites.net%2Fadmin%2FAzureStorage%2FGetDocument%3Fpath
%3D2017%2F5%2F8%2F98ff377e-f38e-4601-a0a0-c2d3b9f0987f.pdf&titulo=%20Estadual-Final-
Border%C3%B4-109-CR%20Flamengo%20x%20Fluminense%20FC-Coren-25-2017&extensao=pdf>. 
Acesso em: mai. - set. 2022

281

Disponível em: <https://diariodorio.com/garanta-seu-ingresso-para-o-primeiro-fla-x-flu-da-final/>. 
Acesso em: mai. - set. 2022

Disponível em: <http://www.fferj.com.br/Campeonatos/RenderDoc?caminho=http%3A%2F
%2Ffferj.azurewebsites.net%2Fadmin%2FAzureStorage%2FGetDocument%3Fpath
%3D2017%2F5%2F2%2F8507061c-a10c-4784-9b77-29b8bdc1b967.pdf&titulo=Estadual-1%C2%AA
%20Final-Border%C3%B4-108-Fluminense%20FC%20x%20CR%20Flamengo-Coren-24-
2017&extensao=pdf>. Acesso em: mai. - set. 2022

282

Disponível em: <https://www.fluminense.com.br/noticia/flu-x-gremio-mais-de-10-mil-ingressos-
vendidos>. Acesso em: mai. - set. 2022

Disponível em: <https://conteudo.cbf.com.br/sumulas/2017/424103b.pdf>. Acesso em: mai. - set. 2022

283

Disponível em: <https://www.gazetaonline.com.br/esportes/futebol/fluminense/2017/05/com-promocao-
ingressos-para-flu-x-santos-no-maracana-estao-a-venda-1014054017.html>. Acesso em: mai. - set. 2022

Disponível em: <https://conteudo.cbf.com.br/sumulas/2017/1421b.pdf>. Acesso em: mai. - set. 2022

284

Disponível em: <https://www.lance.com.br/fluminense/ingressos-estao-venda-para-sport-maracana.html>.
Acesso em: mai. - set. 2022

Disponível em: <https://conteudo.cbf.com.br/sumulas/2017/142361b.pdf>. Acesso em: mai. - set. 2022

285 NJ

286 NJ

287 NJ

288 NJ

289

Disponível em: <https://fimdejogo.com.br/venda-de-ingressos-vasco-x-santos/>. Acesso em: mai. - set. 
2022

Disponível em: <https://conteudo.cbf.com.br/sumulas/2018/142213b.pdf>. Acesso em: mai. - set. 2022
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290

Disponível em: <https://ge.globo.com/rj/futebol/campeonato-carioca/noticia/vasco-x-botafogo-final-tem-
parcial-de-32-mil-ingressos-no-primeiro-dia-de-vendas.ghtml>. Acesso em: mai. - set. 2022

Disponível em: <http://www.fferj.com.br/Campeonatos/RenderDoc?caminho=http%3A%2F
%2Ffferj.azurewebsites.net%2Fadmin%2FAzureStorage%2FGetDocument%3Fpath
%3D2018%2F4%2F9%2Fdff975cd-89f1-4e2a-9726-894342013a0c.pdf&titulo=Estadual-Final-Border
%C3%B4-103-CR%20Vasco%20da%20Gama%20%20x%20Botafogo%20FR-Coren-022-
2018&extensao=pdf>. Acesso em: mai. - set. 2022

291 NJ

292 NJ

293

Disponível em: <https://fimdejogo.com.br/venda-de-ingressos-flamengo-x-chapecoense/>. Acesso em: 
mai. - set. 2022

Disponível em: <https://conteudo.cbf.com.br/sumulas/2018/142233b.pdf>. Acesso em: mai. - set. 2022

294

Disponível em: <https://fimdejogo.com.br/venda-de-ingressos-flamengo-x-santos/>. Acesso em: mai. - 
set. 2022

Disponível em: <https://conteudo.cbf.com.br/sumulas/2018/142338b.pdf>. Acesso em: mai. - set. 2022

295

Disponível em: <https://fimdejogo.com.br/venda-de-ingressos-flamengo-x-atletico-mineiro/>. Acesso em:
mai. - set. 2022

Disponível em: <https://conteudo.cbf.com.br/sumulas/2018/142252b.pdf>. Acesso em: mai. - set. 2022

296

Disponível em: <https://fimdejogo.com.br/venda-de-ingressos-fla-x-cruzeiro-libertadores/>. Acesso em: 
mai. - set. 2022

Disponível em: <http://www.fferj.com.br/Campeonatos/RenderDoc?caminho=http%3A%2F
%2Ffferj.azurewebsites.net%2Fadmin%2FAzureStorage%2FGetDocument%3Fpath
%3D2018%2F8%2F19%2Fe9199bea-4307-4408-ae6c-1963b0af3830.pdf&titulo=BORDER
%C3%94%2009%20-%20FLAMENGO-BRA%20X%20CRUZEIRO-BRA%20-%2008-08-
2018&extensao=pdf>. Acesso em: mai. - set. 2022

297

Disponível em: <https://www.netflu.com.br/socios-ja-podem-fazer-check-in-para-fluminense-x-atletico-
pr-pela-semifinal-da-sul-americana/>. Acesso em: mai. - set. 2022

Disponível em: <http://www.fferj.com.br/Campeonatos/RenderDoc?caminho=http%3A%2F
%2Ffferj.azurewebsites.net%2Fadmin%2FAzureStorage%2FGetDocument%3Fpath
%3D2018%2F11%2F30%2Fc2011136-4a69-4033-becd-73af6febd67e.pdf&titulo=BORDER
%C3%94%2009%20-%20FLUMINENSE-BRA%20X%20ATL%C3%89TICO%20PARANAENSE-BRA
%20-%2028-11-2018&extensao=pdf>. Acesso em: mai. - set. 2022

298

Disponível em: <https://fimdejogo.com.br/venda-de-ingressos-fluminense-x-vasco/>. Acesso em: mai. - 
set. 2022

Disponível em: <https://conteudo.cbf.com.br/sumulas/2018/142312b.pdf>. Acesso em: mai. - set. 2022

299

Disponível em: <https://fimdejogo.com.br/venda-de-ingressos-fluminense-x-botafogo/>. Acesso em: mai.
- set. 2022

Disponível em: <https://conteudo.cbf.com.br/sumulas/2018/142235b.pdf>. Acesso em: mai. - set. 2022

300

Disponível em: <http://www.fferj.com.br/Campeonatos/RenderDoc?caminho=http%3A%2F
%2Ffferj.azurewebsites.net%2Fadmin%2FAzureStorage%2FGetDocument%3Fpath
%3D2018%2F10%2F30%2F1662cfca-ef86-4ffc-ba17-b25d9dac1d8c.pdf&titulo=BORDER
%C3%94%2008%20-%20FLUMINENSE-BRA%20X%20NACIONAL-URU%20-%2024-10-
2018&extensao=pdf>. Acesso em: mai. - set. 2022

301 NJ

302 NJ
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303 NJ

304 NJ

305

Disponível em: <https://ge.globo.com/futebol/times/vasco/noticia/vasco-x-bangu-veja-como-comprar-
ingresso-para-a-semifinal-do-carioca.ghtml>. Acesso em: mai. - set. 2022

Disponível em: <http://www.fferj.com.br/Campeonatos/RenderDoc?caminho=http%3A%2F
%2Ffferj.azurewebsites.net%2Fadmin%2FAzureStorage%2FGetDocument%3Fpath
%3D2019%2F4%2F8%2Fe002eace-c6bb-497f-b02c-df114f0e8323.pdf&titulo=Estadual-Semifinal-
Border%C3%B4-101-CR%20Vasco%20da%20Gama%20x%20Bangu%20AC-Coren-021-
2019&extensao=pdf>. Acesso em: mai. - set. 2022

306

Disponível em: <https://vasco.com.br/informacoes-sobre-ingressos-para-vasco-x-chapecoense/#:~:text=A
%20venda%20de%20ingressos%20para,%24%2030%20a%20meia%20entrada>. Acesso em: mai. - set. 
2022

Disponível em: <https://conteudo.cbf.com.br/sumulas/2019/142376b.pdf>. Acesso em: mai. - set. 2022

307

Disponível em: <https://fimdejogo.com.br/venda-de-ingressos-vasco-x-flamengo-final-da-taca-rio/>. 
Acesso em: mai. - set. 2022

Disponível em: <http://www.fferj.com.br/Campeonatos/RenderDoc?caminho=http%3A%2F
%2Ffferj.azurewebsites.net%2Fadmin%2FAzureStorage%2FGetDocument%3Fpath
%3D2019%2F4%2F1%2F8040ef90-2ad8-4e5d-817b-f611acc60821.pdf&titulo=Final-TR-Border
%C3%B4-99-CR%20Vasco%20da%20Gama%20x%20CR%20Flamengo-Coren-20-
2019&extensao=pdf>. Acesso em: mai. - set. 2022

308

Disponível em: <https://ge.globo.com/rj/futebol/campeonato-carioca/noticia/vasco-x-fluminense-apos-
polemica-veja-como-comprar-ingressos-para-final-da-taca-guanabara.ghtml>. Acesso em: mai. - set. 2022

Disponível em: <http://www.fferj.com.br/Campeonatos/RenderDoc?caminho=http%3A%2F
%2Ffferj.azurewebsites.net%2Fadmin%2FAzureStorage%2FGetDocument%3Fpath
%3D2019%2F2%2F18%2F9e647939-9d98-459f-a0ad-0c38d35b2031.pdf&titulo=Final-TG-Border
%C3%B4-56-CR%20Vasco%20da%20Gama%20x%20Fluminense%20FC-Coren-12-
2019&extensao=pdf>. Acesso em: mai. - set. 2022

309

Disponível em: <https://ge.globo.com/rj/futebol/campeonato-carioca/noticia/flamengo-x-vasco-torcida-
rubro-negra-faz-fila-no-maracana-por-ingressos-para-a-final-do-carioca.ghtml>. Acesso em: mai. - set. 
2022

Disponível em: <http://www.fferj.com.br/Campeonatos/RenderDoc?caminho=http%3A%2F
%2Ffferj.azurewebsites.net%2Fadmin%2FAzureStorage%2FGetDocument%3Fpath
%3D2019%2F4%2F24%2Fa6cbe1fe-5225-46ef-892b-151a9aec3377.pdf&titulo=Estadual-Final-Border
%C3%B4-103-CR%20Flamengo%20x%20CR%20Vasco%20da%20Gama-Coren-023-
2019&extensao=pdf>. Acesso em: mai. - set. 2022

310

Disponível em: <https://www.lance.com.br/flamengo/vendas-para-fla-athletico-batem-recorde-futebol-
brasileiro-2019.html>. Acesso em: mai. - set. 2022

Disponível em: <https://conteudo.cbf.com.br/sumulas/2019/424113b.pdf>. Acesso em: mai. - set. 2022

311

Disponível em: <https://fimdejogo.com.br/venda-de-ingressos-flamengo-x-internacional/>. Acesso em: 
mai. - set. 2022

Disponível em: <http://www.fferj.com.br/Campeonatos/RenderDoc?caminho=http%3A%2F
%2Ffferj.azurewebsites.net%2Fadmin%2FAzureStorage%2FGetDocument%3Fpath
%3D2019%2F8%2F22%2Fc7c4c09c-0222-4681-8a5c-6414b4d382ae.pdf&titulo=BORDER
%C3%94%2005%20-%20FLAMENGO-BRA%20X%20INTERNACIONAL-BRA%20-%2021-08-
2019&extensao=pdf>. Acesso em: mai. - set. 2022
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312

Disponível em: <https://fimdejogo.com.br/venda-de-ingressos-flamengo-x-vasco-2/>. Acesso em: mai. - 
set. 2022

Disponível em: <https://conteudo.cbf.com.br/sumulas/2019/142336b.pdf>. Acesso em: mai. - set. 2022

313

Disponível em: <https://fimdejogo.com.br/venda-de-ingressos-fluminense-x-vasco-2/>. Acesso em: mai. -
set. 2022

Disponível em: <https://conteudo.cbf.com.br/sumulas/2019/142297b.pdf>. Acesso em: mai. - set. 2022

314

Disponível em: <https://fimdejogo.com.br/venda-de-ingressos-fluminense-x-cruzeiro/>. Acesso em: mai. 
- set. 2022

Disponível em: <https://conteudo.cbf.com.br/sumulas/2019/14247b.pdf>. Acesso em: mai. - set. 2022

315

Disponível em: <https://fimdejogo.com.br/venda-de-ingressos-fluminense-x-corinthians-2/>. Acesso em: 
mai. - set. 2022

Disponível em: <http://www.fferj.com.br/Campeonatos/RenderDoc?caminho=http%3A%2F
%2Ffferj.azurewebsites.net%2Fadmin%2FAzureStorage%2FGetDocument%3Fpath
%3D2019%2F9%2F3%2Ff979b617-7c00-4a6f-9dd4-9414bdcfb5e4.pdf&titulo=BORDER
%C3%94%2007%20-%20FLUMINENSE-BRA%20X%20CORINTHIANS-BRA%20-%2029-08-
2019&extensao=pdf>. Acesso em: mai. - set. 2022

316

Disponível em: <https://www.fluminense.com.br/noticia/adquira-ingresso-para-fluminense-x-cruzeiro-na-
copa-do-brasil>. Acesso em: mai. - set. 2022

Disponível em: <https://conteudo.cbf.com.br/sumulas/2019/42493b.pdf>. Acesso em: mai. - set. 2022

317 NJ

318 NJ

319 NJ

320 NJ
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APÊNDICE E – Tabela de valores coletados por ID: geral e cadeira comum (azul) 
(continua)

ANO Clube ID
Salário
mínimo
(S.M)

Geral % S.M / Geral
Cadeira comum

(CC)
% S.M / CC.

2000 Vasco 1 R$ 151,00 R$ 2,00 1,32% R$ 5,00 3,31%
2000 Vasco 2 R$ 136,00 NI NI R$ 10,00 7,35%
2000 Vasco 3 R$ 136,00 R$ 2,00 1,47% R$ 5,00 3,68%
2000 Vasco 4 - FNE FNE FNE FNE
2000 Flamengo 5 R$ 151,00 R$ 5,00 3,31% R$ 15,00 9,93%
2000 Flamengo 6 R$ 151,00 R$ 2,00 1,32% R$ 7,00 4,64%
2000 Flamengo 7 R$ 151,00 R$ 3,00 1,99% R$ 5,00 3,31%
2000 Flamengo 8 R$ 151,00 R$ 2,00 1,32% NI NI
2000 Fluminense 9 - FNE FNE FNE FNE
2000 Fluminense 10 - FNE FNE FNE FNE
2000 Fluminense 11 R$ 151,00 ND ND R$ 5,00 3,31%
2000 Fluminense 12 R$ 136,00 ND ND ND ND
2000 Botafogo 13 R$ 151,00 R$ 1,00 0,66% R$ 3,00 1,99%
2000 Botafogo 14 - FNE FNE FNE FNE
2000 Botafogo 15 - FNE FNE FNE FNE
2000 Botafogo 16 - FNE FNE FNE FNE
2001 Vasco 17 R$ 180,00 ND ND R$ 15,00 8,33%
2001 Vasco 18 R$ 180,00 ND ND R$ 10,00 5,56%
2001 Vasco 19 R$ 180,00 ND ND R$ 10,00 5,56%
2001 Vasco 20 - FNE FNE FNE FNE
2001 Flamengo 21 R$ 180,00 ND ND R$ 15,00 8,33%
2001 Flamengo 22 R$ 151,00 ND ND R$ 10,00 6,62%
2001 Flamengo 23 R$ 180,00 R$ 3,00 1,67% R$ 10,00 5,56%
2001 Flamengo 24 R$ 180,00 R$ 2,00 1,11% R$ 5,00 2,78%
2001 Fluminense 25 - R$ 3,00 1,67% R$ 10,00 5,56%
2001 Fluminense 26 - FNE FNE FNE FNE
2001 Fluminense 27 - FNE FNE FNE FNE
2001 Fluminense 28 - FNE FNE FNE FNE
2001 Botafogo 29 R$ 151,00 ND ND R$ 5,00 3,31%
2001 Botafogo 30 - FNE FNE FNE FNE
2001 Botafogo 31 - FNE FNE FNE FNE
2001 Botafogo 32 - FNE FNE FNE FNE
2002 Vasco 33 R$ 180,00 R$ 5,00 2,78% R$ 10,00 5,56%
2002 Vasco 34 R$ 180,00 R$ 5,00 2,78% R$ 10,00 5,56%
2002 Vasco 35 R$ 200,00 FNE FNE FNE FNE
2002 Vasco 36 R$ 200,00 R$ 3,00 1,50% R$ 10,00 5,00%
2002 Flamengo 37 R$ 200,00 R$ 3,00 1,50% R$ 5,00 2,50%
2002 Flamengo 38 R$ 200,00 R$ 2,00 1,00% R$ 5,00 2,50%
2002 Flamengo 39 R$ 200,00 R$ 2,00 1,00% R$ 5,00 2,50%
2002 Flamengo 40 - FNE FNE FNE FNE
2002 Fluminense 41 R$ 200,00 R$ 3,00 1,50% R$ 5,00 2,50%
2002 Fluminense 42 R$ 200,00 R$ 3,00 1,50% NI NI
2002 Fluminense 43 R$ 200,00 R$ 3,00 1,50% R$ 5,00 2,50%
2002 Fluminense 44 R$ 200,00 R$ 3,00 1,50% R$ 5,00 2,50%
2002 Botafogo 45 R$ 180,00 NI NI R$ 10,00 5,56%
2002 Botafogo 46 R$ 200,00 R$ 3,00 1,50% R$ 5,00 2,50%
2002 Botafogo 47 R$ 200,00 NI NI R$ 10,00 5,00%
2002 Botafogo 48 - FNE FNE FNE FNE
2003 Vasco 49 R$ 200,00 R$ 3,00 1,50% R$ 5,00 2,50%
2003 Vasco 50 R$ 200,00 R$ 3,00 1,50% R$ 5,00 2,50%
2003 Vasco 51 R$ 240,00 R$ 3,00 1,25% R$ 5,00 2,08%
2003 Vasco 52 R$ 240,00 R$ 3,00 1,25% R$ 5,00 2,08%
2003 Flamengo 53 R$ 240,00 R$ 3,00 1,25% R$ 5,00 2,08%
2003 Flamengo 54 R$ 200,00 R$ 3,00 1,50% R$ 5,00 2,50%
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ANO Clube ID
Salário
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(S.M)

Geral % S.M / Geral
Cadeira comum

(CC)
% S.M / CC.

2003 Flamengo 55 R$ 240,00 NI NI R$ 5,00 2,08%
2003 Flamengo 56 R$ 240,00 R$ 3,00 1,25% R$ 5,00 2,08%
2003 Fluminense 57 R$ 200,00 R$ 5,00 2,50% R$ 10,00 5,00%
2003 Fluminense 58 R$ 200,00 R$ 3,00 1,50% R$ 5,00 2,50%
2003 Fluminense 59 R$ 240,00 R$ 3,00 1,25% R$ 5,00 2,08%
2003 Fluminense 60 R$ 240,00 R$ 1,00 0,42% R$ 5,00 2,08%
2003 Botafogo 61 R$ 200,00 NI NI NI NI
2003 Botafogo 62 - FNE FNE FNE FNE
2003 Botafogo 63 - FNE FNE FNE FNE
2003 Botafogo 64 - FNE FNE FNE FNE
2004 Vasco 65 R$ 240,00 R$ 3,00 1,25% R$ 5,00 2,08%
2004 Vasco 66 R$ 240,00 R$ 3,00 1,25% R$ 5,00 2,08%
2004 Vasco 67 R$ 240,00 ND ND R$ 5,00 2,08%
2004 Vasco 68 R$ 260,00 R$ 5,00 1,92% R$ 10,00 3,85%
2004 Flamengo 69 R$ 240,00 R$ 3,00 1,25% R$ 5,00 2,08%
2004 Flamengo 70 R$ 260,00 R$ 5,00 1,92% R$ 10,00 3,85%
2004 Flamengo 71 R$ 260,00 R$ 5,00 1,92% R$ 10,00 3,85%
2004 Flamengo 72 R$ 260,00 R$ 2,00 0,77% R$ 5,00 1,92%
2004 Fluminense 73 R$ 240,00 R$ 3,00 1,25% R$ 5,00 2,08%
2004 Fluminense 74 R$ 260,00 NI NI R$ 7,00 2,69%
2004 Fluminense 75 R$ 240,00 R$ 3,00 1,25% R$ 5,00 2,08%
2004 Fluminense 76 R$ 240,00 R$ 3,00 1,25% R$ 5,00 2,08%
2004 Botafogo 77 R$ 240,00 R$ 3,00 1,25% R$ 5,00 2,08%
2004 Botafogo 78 R$ 260,00 R$ 3,00 1,15% R$ 7,00 2,69%
2004 Botafogo 79 - FNE FNE FNE FNE
2004 Botafogo 80 - FNE FNE FNE FNE
2005 Vasco 81 R$ 260,00 R$ 5,00 1,92% NI NI
2005 Vasco 82 R$ 260,00 R$ 3,00 1,15% R$ 5,00 1,92%
2005 Vasco 83 R$ 260,00 R$ 3,00 1,15% R$ 7,00 2,69%
2005 Vasco 84 - FNE FNE FNE FNE
2005 Flamengo 85 - FNE FNE FNE FNE
2005 Flamengo 86 - FNE FNE FNE FNE
2005 Flamengo 87 - FNE FNE FNE FNE
2005 Flamengo 88 - FNE FNE FNE FNE
2005 Fluminense 89 R$ 260,00 NI NI R$ 5,00 1,92%
2005 Fluminense 90 R$ 260,00 R$ 3,00 1,15% R$ 5,00 1,92%
2005 Fluminense 91 R$ 260,00 R$ 3,00 1,15% R$ 7,00 2,69%
2005 Fluminense 92 R$ 260,00 R$ 5,00 1,92% R$ 7,00 2,69%
2005 Botafogo 93 - FNE FNE FNE FNE
2005 Botafogo 94 - FNE FNE FNE FNE
2005 Botafogo 95 - FNE FNE FNE FNE

2005 Botafogo 96 - FNE FNE FNE FNE
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APÊNDICE F – Tabela de valores coletados por ID: arquibancada verde, amarela e branca
(2000-2010)

(continua)

ANO Clube ID
Salário mínimo

(S.M)
A. Verde

% S.M/
AV.

A.
Amarela

% S.M/
AA.

A.
Branca

% S.M/
AB.

2000 Vasco 1 R$ 151,00 R$ 8,00 5,30% R$ 8,00 5,30% R$ 10,00 6,62%
2000 Vasco 2 R$ 136,00 R$ 10,00 7,35% R$ 15,00 11,03% R$ 25,00 18,38%
2000 Vasco 3 R$ 136,00 R$ 10,00 7,35% R$ 10,00 7,35% R$ 15,00 11,03%
2000 Vasco 4 - FNE FNE FNE FNE FNE FNE
2000 Flamengo 5 R$ 151,00 R$ 15,00 9,93% R$ 15,00 9,93% R$ 20,00 13,25%
2000 Flamengo 6 R$ 151,00 R$ 10,00 6,62% R$ 10,00 6,62% R$ 15,00 9,93%
2000 Flamengo 7 R$ 151,00 R$ 10,00 6,62% R$ 10,00 6,62% R$ 13,00 8,61%
2000 Flamengo 8 R$ 151,00 R$ 5,00 3,31% R$ 5,00 3,31% R$ 10,00 6,62%
2000 Fluminense 9 - FNE FNE FNE FNE FNE FNE
2000 Fluminense 10 - FNE FNE FNE FNE FNE FNE
2000 Fluminense 11 R$ 151,00 R$ 7,00 4,64% R$ 7,00 4,64% R$ 10,00 6,62%
2000 Fluminense 12 R$ 136,00 R$ 5,00 3,68% R$ 5,00 3,68% R$ 10,00 7,35%
2000 Botafogo 13 R$ 151,00 R$ 3,00 1,99% R$ 3,00 1,99% R$ 10,00 6,62%
2000 Botafogo 14 - FNE FNE FNE FNE FNE FNE
2000 Botafogo 15 - FNE FNE FNE FNE FNE FNE
2000 Botafogo 16 - FNE FNE FNE FNE FNE FNE
2001 Vasco 17 R$ 180,00 R$ 15,00 8,33% R$ 15,00 8,33% R$ 20,00 11,11%
2001 Vasco 18 R$ 180,00 R$ 10,00 5,56% R$ 10,00 5,56% R$ 12,00 6,67%
2001 Vasco 19 R$ 180,00 R$ 10,00 5,56% R$ 10,00 5,56% R$ 12,00 6,67%
2001 Vasco 20 - FNE FNE FNE FNE FNE FNE
2001 Flamengo 21 R$ 180,00 R$ 15,00 8,33% R$ 15,00 8,33% R$ 20,00 11,11%
2001 Flamengo 22 R$ 151,00 R$ 15,00 9,93% R$ 15,00 9,93% R$ 20,00 13,25%
2001 Flamengo 23 R$ 180,00 R$ 10,00 5,56% R$ 10,00 5,56% R$ 12,00 6,67%
2001 Flamengo 24 R$ 180,00 R$ 8,00 4,44% R$ 8,00 4,44% R$ 10,00 5,56%
2001 Fluminense 25 R$ 180,00 R$ 10,00 5,56% R$ 10,00 5,56% R$ 12,00 6,67%
2001 Fluminense 26 - FNE FNE FNE FNE FNE FNE
2001 Fluminense 27 - FNE FNE FNE FNE FNE FNE
2001 Fluminense 28 - FNE FNE FNE FNE FNE FNE
2001 Botafogo 29 R$ 151,00 R$ 5,00 3,31% R$ 5,00 3,31% R$ 5,00 3,31%
2001 Botafogo 30 - FNE FNE FNE FNE FNE FNE
2001 Botafogo 31 - FNE FNE FNE FNE FNE FNE
2001 Botafogo 32 - FNE FNE FNE FNE FNE FNE
2002 Vasco 33 R$ 180,00 R$ 10,00 5,56% R$ 10,00 5,56% R$ 15,00 8,33%
2002 Vasco 34 R$ 180,00 R$ 10,00 5,56% R$ 10,00 5,56% R$ 15,00 8,33%
2002 Vasco 35 - FNE FNE FNE FNE FNE FNE
2002 Vasco 36 R$ 200,00 R$ 10,00 5,00% R$ 10,00 5,00% R$ 15,00 7,50%
2002 Flamengo 37 R$ 200,00 R$ 10,00 5,00% R$ 10,00 5,00% R$ 15,00 7,50%
2002 Flamengo 38 R$ 200,00 R$ 5,00 2,50% R$ 5,00 2,50% R$ 10,00 5,00%
2002 Flamengo 39 R$ 200,00 R$ 5,00 2,50% R$ 5,00 2,50% R$ 15,00 7,50%
2002 Flamengo 40 - FNE FNE FNE FNE FNE FNE
2002 Fluminense 41 R$ 200,00 R$ 10,00 5,00% R$ 10,00 5,00% R$ 15,00 7,50%
2002 Fluminense 42 R$ 200,00 R$ 5,00 2,50% R$ 5,00 2,50% R$ 10,00 5,00%
2002 Fluminense 43 R$ 200,00 R$ 10,00 5,00% R$ 10,00 5,00% R$ 15,00 7,50%
2002 Fluminense 44 R$ 200,00 R$ 10,00 5,00% R$ 10,00 5,00% R$ 15,00 7,50%
2002 Botafogo 45 R$ 180,00 R$ 10,00 5,56% R$ 10,00 5,56% R$ 15,00 8,33%
2002 Botafogo 46 R$ 200,00 R$ 10,00 5,00% R$ 10,00 5,00% R$ 15,00 7,50%
2002 Botafogo 47 R$ 200,00 R$ 10,00 5,00% R$ 10,00 5,00% R$ 15,00 7,50%
2002 Botafogo 48 - FNE FNE FNE FNE FNE FNE
2003 Vasco 49 R$ 200,00 R$ 10,00 5,00% R$ 10,00 5,00% R$ 15,00 7,50%
2003 Vasco 50 R$ 200,00 R$ 10,00 5,00% R$ 10,00 5,00% R$ 20,00 10,00%
2003 Vasco 51 R$ 240,00 R$ 10,00 4,17% R$ 10,00 4,17% R$ 15,00 6,25%
2003 Vasco 52 R$ 240,00 R$ 10,00 4,17% R$ 10,00 4,17% R$ 15,00 6,25%
2003 Flamengo 53 R$ 240,00 R$ 10,00 4,17% R$ 10,00 4,17% R$ 15,00 6,25%
2003 Flamengo 54 R$ 200,00 R$ 10,00 5,00% R$ 10,00 5,00% R$ 15,00 7,50%
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APÊNDICE F – Tabela de valores coletados por ID: arquibancada verde, amarela e branca
(2000-2010)

(continuação)

ANO Clube ID
Salário mínimo

(S.M)
A. Verde

% S.M/
AV.

A.
Amarela

% S.M/
AA.

A.
Branca

% S.M/
AB.

2003 Flamengo 55 R$ 240,00 R$ 10,00 4,17% R$ 10,00 4,17% R$ 15,00 6,25%
2003 Flamengo 56 R$ 240,00 R$ 10,00 4,17% R$ 10,00 4,17% R$ 15,00 6,25%
2003 Fluminense 57 R$ 200,00 R$ 10,00 5,00% R$ 10,00 5,00% R$ 15,00 7,50%
2003 Fluminense 58 R$ 200,00 R$ 10,00 5,00% R$ 10,00 5,00% R$ 20,00 10,00%
2003 Fluminense 59 R$ 240,00 R$ 5,00 2,08% R$ 5,00 2,08% R$ 10,00 4,17%
2003 Fluminense 60 R$ 240,00 R$ 5,00 2,08% R$ 5,00 2,08% R$ 10,00 4,17%
2003 Botafogo 61 R$ 200,00 R$ 5,00 2,50% R$ 5,00 2,50% R$ 10,00 5,00%
2003 Botafogo 62 - FNE FNE FNE FNE FNE FNE
2003 Botafogo 63 - FNE FNE FNE FNE FNE FNE
2003 Botafogo 64 - FNE FNE FNE FNE FNE FNE
2004 Vasco 65 R$ 240,00 R$ 10,00 4,17% R$ 10,00 4,17% R$ 15,00 6,25%
2004 Vasco 66 R$ 240,00 R$ 10,00 4,17% R$ 10,00 4,17% R$ 15,00 6,25%
2004 Vasco 67 R$ 240,00 R$ 10,00 4,17% R$ 10,00 4,17% R$ 15,00 6,25%
2004 Vasco 68 R$ 260,00 R$ 15,00 5,77% R$ 15,00 5,77% R$ 25,00 9,62%
2004 Flamengo 69 R$ 240,00 R$ 10,00 4,17% R$ 10,00 4,17% R$ 15,00 6,25%
2004 Flamengo 70 R$ 260,00 R$ 15,00 5,77% R$ 15,00 5,77% R$ 25,00 9,62%
2004 Flamengo 71 R$ 260,00 R$ 15,00 5,77% R$ 15,00 5,77% R$ 20,00 7,69%
2004 Flamengo 72 R$ 260,00 R$ 7,50 2,88% R$ 7,50 2,88% R$ 15,00 5,77%
2004 Fluminense 73 R$ 240,00 R$ 10,00 4,17% R$ 10,00 4,17% R$ 15,00 6,25%
2004 Fluminense 74 R$ 260,00 R$ 15,00 5,77% R$ 15,00 5,77% R$ 20,00 7,69%
2004 Fluminense 75 R$ 240,00 R$ 10,00 4,17% R$ 10,00 4,17% R$ 15,00 6,25%
2004 Fluminense 76 R$ 240,00 R$ 10,00 4,17% R$ 10,00 4,17% R$ 15,00 6,25%
2004 Botafogo 77 R$ 240,00 R$ 10,00 4,17% R$ 10,00 4,17% R$ 15,00 6,25%
2004 Botafogo 78 R$ 260,00 R$ 15,00 5,77% R$ 15,00 5,77% R$ 20,00 7,69%
2004 Botafogo 79 - FNE FNE FNE FNE FNE FNE
2004 Botafogo 80 - FNE FNE FNE FNE FNE FNE
2005 Vasco 81 R$ 260,00 R$ 10,00 3,85% R$ 10,00 3,85% R$ 15,00 5,77%
2005 Vasco 82 R$ 260,00 R$ 10,00 3,85% R$ 10,00 3,85% R$ 10,00 3,85%
2005 Vasco 83 R$ 260,00 R$ 15,00 5,77% R$ 15,00 5,77% R$ 20,00 7,69%
2005 Vasco 84 - FNE FNE FNE FNE FNE FNE
2005 Flamengo 85 - FNE FNE FNE FNE FNE FNE
2005 Flamengo 86 - FNE FNE FNE FNE FNE FNE
2005 Flamengo 87 - FNE FNE FNE FNE FNE FNE
2005 Flamengo 88 - FNE FNE FNE FNE FNE FNE
2005 Fluminense 89 R$ 260,00 R$ 10,00 3,85% R$ 10,00 3,85% R$ 10,00 3,85%
2005 Fluminense 90 R$ 260,00 R$ 10,00 3,85% R$ 10,00 3,85% R$ 10,00 3,85%
2005 Fluminense 91 R$ 260,00 R$ 15,00 5,77% R$ 15,00 5,77% R$ 20,00 7,69%
2005 Fluminense 92 R$ 260,00 R$ 15,00 5,77% R$ 15,00 5,77% R$ 15,00 5,77%
2005 Botafogo 93 - FNE FNE FNE FNE FNE FNE
2005 Botafogo 94 - FNE FNE FNE FNE FNE FNE
2005 Botafogo 95 - FNE FNE FNE FNE FNE FNE
2005 Botafogo 96 - FNE FNE FNE FNE FNE FNE
2006 Vasco 97 R$ 300,00 R$ 10,00 3,85% R$ 10,00 3,85% R$ 10,00 3,85%
2006 Vasco 98 R$ 350,00 R$ 15,00 4,29% R$ 15,00 4,29% R$ 15,00 4,29%
2006 Vasco 99 R$ 350,00 R$ 15,00 4,29% R$ 15,00 4,29% R$ 15,00 4,29%
2006 Vasco 100 R$ 350,00 R$ 15,00 4,29% R$ 15,00 4,29% R$ 15,00 4,29%
2006 Flamengo 101 R$ 350,00 R$ 15,00 4,29% R$ 15,00 4,29% R$ 20,00 5,71%
2006 Flamengo 102 R$ 350,00 R$ 30,00 8,57% R$ 30,00 8,57% R$ 30,00 8,57%
2006 Flamengo 103 R$ 300,00 R$ 15,00 5,00% R$ 15,00 5,00% R$ 15,00 5,00%
2006 Flamengo 104 R$ 300,00 R$ 15,00 5,00% R$ 15,00 5,00% R$ 15,00 5,00%
2006 Fluminense 105 R$ 350,00 R$ 15,00 4,29% R$ 15,00 4,29% R$ 15,00 4,29%
2006 Fluminense 106 R$ 350,00 R$ 15,00 4,29% R$ 15,00 4,29% R$ 15,00 4,29%
2006 Fluminense 107 R$ 350,00 NESTLÉ NESTLÉ NESTLÉ NESTLÉ R$ 10,00 2,86%
2006 Fluminense 108 R$ 350,00 NESTLÉ NESTLÉ NESTLÉ NESTLÉ R$ 15,00 4,29%
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APÊNDICE F – Tabela de valores coletados por ID: arquibancada verde, amarela e branca
(2000-2010)

(continuação)

ANO Clube ID
Salário mínimo

(S.M)
A. Verde

% S.M/
AV.

A.
Amarela

% S.M/
AA.

A.
Branca

% S.M/
AB.

2006 Botafogo 109 R$ 350,00 R$ 15,00 4,29% R$ 15,00 4,29% R$ 15,00 4,29%
2006 Botafogo 110 R$ 300,00 R$ 10,00 3,33% R$ 10,00 3,33% R$ 10,00 3,33%
2006 Botafogo 111 R$ 300,00 R$ 15,00 5,00% R$ 15,00 5,00% R$ 15,00 5,00%
2006 Botafogo 112 R$ 350,00 R$ 15,00 4,29% R$ 15,00 4,29% R$ 15,00 4,29%
2007 Vasco 113 R$ 380,00 R$ 25,00 6,58% R$ 25,00 6,58% R$ 25,00 6,58%
2007 Vasco 114 R$ 380,00 R$ 30,00 7,89% R$ 30,00 7,89% R$ 30,00 7,89%
2007 Vasco 115 R$ 350,00 R$ 30,00 8,57% R$ 30,00 8,57% R$ 30,00 8,57%
2007 Vasco 116 R$ 350,00 R$ 40,00 11,43% R$ 40,00 11,43% R$ 40,00 11,43%
2007 Flamengo 117 R$ 380,00 R$ 25,00 6,58% R$ 25,00 6,58% R$ 25,00 6,58%
2007 Flamengo 118 R$ 380,00 R$ 20,00 5,26% R$ 20,00 5,26% R$ 25,00 6,58%
2007 Flamengo 119 R$ 380,00 R$ 25,00 6,58% R$ 25,00 6,58% R$ 25,00 6,58%
2007 Flamengo 120 R$ 380,00 R$ 20,00 5,26% R$ 20,00 5,26% R$ 25,00 6,58%
2007 Fluminense 121 R$ 380,00 R$ 20,00 5,26% R$ 20,00 5,26% R$ 30,00 7,89%
2007 Fluminense 122 R$ 380,00 R$ 25,00 6,58% R$ 25,00 6,58% R$ 25,00 6,58%
2007 Fluminense 123 R$ 380,00 R$ 25,00 6,58% R$ 25,00 6,58% R$ 25,00 6,58%
2007 Fluminense 124 R$ 380,00 R$ 25,00 6,58% R$ 25,00 6,58% R$ 25,00 6,58%
2007 Botafogo 125 R$ 380,00 NESTLÉ NESTLÉ NESTLÉ NESTLÉ R$ 25,00 6,58%
2007 Botafogo 126 R$ 380,00 R$ 25,00 6,58% R$ 25,00 6,58% R$ 25,00 6,58%
2007 Botafogo 127 R$ 380,00 NESTLÉ NESTLÉ NESTLÉ NESTLÉ R$ 25,00 6,58%
2007 Botafogo 128 R$ 380,00 R$ 25,00 6,58% R$ 25,00 6,58% R$ 25,00 6,58%
2008 Vasco 129 R$ 415,00 R$ 30,00 7,23% R$ 30,00 7,23% R$ 30,00 7,23%
2008 Vasco 130 R$ 415,00 R$ 30,00 7,23% R$ 30,00 7,23% R$ 30,00 7,23%
2008 Vasco 131 R$ 415,00 R$ 30,00 7,23% R$ 30,00 7,23% R$ 30,00 7,23%
2008 Vasco 132 R$ 380,00 R$ 30,00 7,89% R$ 30,00 7,89% R$ 30,00 7,89%
2008 Flamengo 133 R$ 415,00 R$ 30,00 7,23% R$ 30,00 7,23% R$ 40,00 9,64%
2008 Flamengo 134 R$ 415,00 R$ 40,00 9,64% R$ 40,00 9,64% R$ 50,00 12,05%
2008 Flamengo 135 R$ 415,00 R$ 30,00 7,23% R$ 30,00 7,23% R$ 40,00 9,64%
2008 Flamengo 136 R$ 415,00 R$ 40,00 9,64% R$ 40,00 9,64% R$ 40,00 9,64%
2008 Fluminense 137 R$ 415,00 R$ 30,00 7,23% R$ 30,00 7,23% R$ 30,00 7,23%
2008 Fluminense 138 R$ 415,00 R$ 30,00 7,23% R$ 30,00 7,23% R$ 30,00 7,23%
2008 Fluminense 139 R$ 415,00 R$ 80,00 19,28% R$ 80,00 19,28% R$ 100,00 24,10%
2008 Fluminense 140 R$ 415,00 R$ 40,00 9,64% R$ 40,00 9,64% R$ 40,00 9,64%
2008 Botafogo 141 R$ 415,00 R$ 40,00 9,64% R$ 40,00 9,64% R$ 50,00 12,05%
2008 Botafogo 142 R$ 415,00 R$ 40,00 9,64% R$ 40,00 9,64% R$ 40,00 9,64%
2008 Botafogo 143 R$ 415,00 R$ 40,00 9,64% R$ 40,00 9,64% R$ 40,00 9,64%
2008 Botafogo 144 R$ 415,00 R$ 30,00 7,23% R$ 30,00 7,23% R$ 30,00 7,23%
2009 Vasco 145 R$ 465,00 R$ 20,00 4,30% R$ 20,00 4,30% R$ 20,00 4,30%
2009 Vasco 146 R$ 465,00 R$ 30,00 6,45% R$ 30,00 6,45% R$ 30,00 6,45%
2009 Vasco 147 R$ 465,00 R$ 30,00 6,45% R$ 30,00 6,45% R$ 40,00 8,60%
2009 Vasco 148 R$ 465,00 R$ 30,00 6,45% R$ 30,00 6,45% R$ 40,00 8,60%
2009 Flamengo 149 R$ 465,00 R$ 40,00 8,60% R$ 40,00 8,60% R$ 50,00 10,75%
2009 Flamengo 150 R$ 465,00 R$ 30,00 6,45% R$ 30,00 6,45% R$ 30,00 6,45%
2009 Flamengo 151 R$ 465,00 R$ 30,00 6,45% R$ 30,00 6,45% R$ 40,00 8,60%
2009 Flamengo 152 R$ 465,00 R$ 30,00 6,45% R$ 30,00 6,45% R$ 30,00 6,45%
2009 Fluminense 153 R$ 465,00 R$ 30,00 6,45% R$ 30,00 6,45% R$ 40,00 8,60%
2009 Fluminense 154 R$ 465,00 R$ 30,00 6,45% R$ 30,00 6,45% R$ 40,00 8,60%
2009 Fluminense 155 R$ 465,00 R$ 20,00 4,30% R$ 20,00 4,30% R$ 30,00 6,45%
2009 Fluminense 156 R$ 465,00 R$ 30,00 6,45% R$ 30,00 6,45% R$ 40,00 8,60%
2009 Botafogo 157 R$ 465,00 R$ 30,00 6,45% R$ 30,00 6,45% R$ 30,00 6,45%
2009 Botafogo 158 R$ 465,00 R$ 30,00 6,45% R$ 30,00 6,45% R$ 40,00 8,60%
2009 Botafogo 159 R$ 465,00 R$ 40,00 8,60% R$ 40,00 8,60% R$ 40,00 8,60%
2009 Botafogo 160 - FNE FNE FNE FNE FNE FNE
2010 Vasco 161 R$ 510,00 R$ 50,00 9,80% R$ 50,00 9,80% R$ 50,00 9,80%
2010 Vasco 162 R$ 510,00 R$ 50,00 9,80% R$ 50,00 9,80% R$ 50,00 9,80%
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APÊNDICE F – Tabela de valores coletados por ID: arquibancada verde, amarela e branca
(2000-2010)

(conclusão)

ANO Clube ID
Salário mínimo

(S.M)
A. Verde

% S.M/
AV.

A.
Amarela

% S.M/
AA.

A.
Branca

% S.M/
AB.

2010 Vasco 163 R$ 510,00 R$ 40,00 7,84% R$ 40,00 7,84% R$ 40,00 7,84%
2010 Vasco 164 R$ 510,00 R$ 40,00 7,84% R$ 40,00 7,84% R$ 40,00 7,84%
2010 Flamengo 165 R$ 510,00 R$ 50,00 9,80% R$ 50,00 9,80% R$ 50,00 9,80%
2010 Flamengo 166 R$ 510,00 R$ 40,00 7,84% R$ 40,00 7,84% R$ 50,00 9,80%
2010 Flamengo 167 R$ 510,00 R$ 40,00 7,84% R$ 40,00 7,84% R$ 50,00 9,80%
2010 Flamengo 168 R$ 510,00 R$ 40,00 7,84% R$ 40,00 7,84% R$ 40,00 7,84%
2010 Fluminense 169 R$ 510,00 R$ 30,00 5,88% R$ 30,00 5,88% R$ 40,00 7,84%
2010 Fluminense 170 R$ 510,00 R$ 30,00 5,88% R$ 30,00 5,88% R$ 40,00 7,84%
2010 Fluminense 171 R$ 510,00 R$ 40,00 7,84% R$ 40,00 7,84% R$ 40,00 7,84%
2010 Fluminense 172 R$ 510,00 R$ 40,00 7,84% R$ 40,00 7,84% R$ 50,00 9,80%
2010 Botafogo 173 R$ 510,00 R$ 50,00 9,80% R$ 50,00 9,80% R$ 50,00 9,80%

2010 Botafogo 174 R$ 510,00 R$ 50,00 9,80% R$ 50,00 9,80% R$ 50,00 9,80%
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APÊNDICE G – Tabela de valores coletados por ID: cadeiras azuis e cadeiras especiais 
(2000-2010)

(continua)

ANO Clube ID
Salário
mínimo
(S.M)

Cadeiras Azuis
(CA)

% S.M/CA.
Cadeiras

Especiais (CE)
% S.M/CE.

2000 Vasco 1 R$ 151,00 NE NE R$ 30,00 19,87%
2000 Vasco 2 R$ 136,00 NE NE R$ 50,00 36,76%
2000 Vasco 3 R$ 136,00 NE NE R$ 30,00 22,06%
2000 Vasco 4 - NE NE FNE FNE
2000 Flamengo 5 R$ 151,00 NE NE R$ 60,00 39,74%
2000 Flamengo 6 R$ 151,00 NE NE R$ 50,00 33,11%
2000 Flamengo 7 R$ 151,00 NE NE R$ 30,00 19,87%
2000 Flamengo 8 R$ 151,00 NE NE R$ 20,00 13,25%
2000 Fluminense 9 - NE NE FNE FNE
2000 Fluminense 10 - NE NE FNE FNE
2000 Fluminense 11 R$ 151,00 NE NE R$ 50,00 33,11%
2000 Fluminense 12 R$ 136,00 NE NE R$ 20,00 14,71%
2000 Botafogo 13 R$ 151,00 NE NE R$ 20,00 13,25%
2000 Botafogo 14 - NE NE FNE FNE
2000 Botafogo 15 - NE NE FNE FNE
2000 Botafogo 16 - NE NE FNE FNE
2001 Vasco 17 R$ 180,00 NE NE R$ 50,00 27,78%
2001 Vasco 18 R$ 180,00 NE NE R$ 30,00 16,67%
2001 Vasco 19 R$ 180,00 NE NE R$ 30,00 16,67%
2001 Vasco 20 - NE NE FNE FNE
2001 Flamengo 21 R$ 180,00 NE NE R$ 50,00 27,78%
2001 Flamengo 22 R$ 151,00 NE NE R$ 40,00 26,49%
2001 Flamengo 23 R$ 180,00 NE NE R$ 30,00 16,67%
2001 Flamengo 24 R$ 180,00 NE NE R$ 50,00 27,78%
2001 Fluminense 25 R$ 180,00 NE NE R$ 30,00 16,67%
2001 Fluminense 26 - NE NE FNE FNE
2001 Fluminense 27 - NE NE FNE FNE
2001 Fluminense 28 - NE NE FNE FNE
2001 Botafogo 29 R$ 151,00 NE NE NI NI
2001 Botafogo 30 - NE NE FNE FNE
2001 Botafogo 31 - NE NE FNE FNE
2001 Botafogo 32 - NE NE FNE FNE
2002 Vasco 33 R$ 180,00 NE NE R$ 30,00 16,67%
2002 Vasco 34 R$ 180,00 NE NE R$ 30,00 16,67%
2002 Vasco 35 - NE NE FNE FNE
2002 Vasco 36 R$ 200,00 NE NE R$ 25,00 12,50%
2002 Flamengo 37 R$ 200,00 NE NE R$ 35,00 17,50%
2002 Flamengo 38 R$ 200,00 NE NE R$ 25,00 12,50%
2002 Flamengo 39 R$ 200,00 NE NE R$ 25,00 12,50%
2002 Flamengo 40 - NE NE FNE FNE
2002 Fluminense 41 R$ 200,00 NE NE R$ 25,00 12,50%
2002 Fluminense 42 R$ 200,00 NE NE R$ 20,00 10,00%
2002 Fluminense 43 R$ 200,00 NE NE R$ 25,00 12,50%
2002 Fluminense 44 R$ 200,00 NE NE R$ 25,00 12,50%
2002 Botafogo 45 R$ 180,00 NE NE R$ 30,00 16,67%
2002 Botafogo 46 R$ 200,00 NE NE R$ 25,00 12,50%
2002 Botafogo 47 R$ 200,00 NE NE R$ 25,00 12,50%
2002 Botafogo 48 - NE NE FNE FNE
2003 Vasco 49 R$ 200,00 NE NE R$ 50,00 25,00%
2003 Vasco 50 R$ 200,00 NE NE R$ 50,00 25,00%
2003 Vasco 51 R$ 240,00 NE NE R$ 50,00 20,83%
2003 Vasco 52 R$ 240,00 NE NE R$ 35,00 14,58%
2003 Flamengo 53 R$ 240,00 NE NE R$ 35,00 14,58%
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APÊNDICE G – Tabela de valores coletados por ID: cadeiras azuis e cadeiras especiais 
(2000-2010)

(continuação)

ANO Clube ID
Salário
mínimo
(S.M)

Cadeiras Azuis
(CA)

% S.M/CA.
Cadeiras

Especiais (CE)
% S.M/CE.

2003 Flamengo 54 R$ 200,00 NE NE R$ 50,00 25,00%
2003 Flamengo 55 R$ 240,00 NE NE R$ 50,00 20,83%
2003 Flamengo 56 R$ 240,00 NE NE R$ 50,00 20,83%
2003 Fluminense 57 R$ 200,00 NE NE R$ 50,00 25,00%
2003 Fluminense 58 R$ 200,00 NE NE R$ 50,00 25,00%
2003 Fluminense 59 R$ 240,00 NE NE R$ 25,00 10,42%
2003 Fluminense 60 R$ 240,00 NE NE R$ 25,00 10,42%
2003 Botafogo 61 R$ 200,00 NE NE R$ 15,00 7,50%
2003 Botafogo 62 - NE NE FNE FNE
2003 Botafogo 63 - NE NE FNE FNE
2003 Botafogo 64 - NE NE FNE FNE
2004 Vasco 65 R$ 240,00 NE NE R$ 50,00 20,83%
2004 Vasco 66 R$ 240,00 NE NE R$ 50,00 20,83%
2004 Vasco 67 R$ 240,00 NE NE R$ 50,00 20,83%
2004 Vasco 68 R$ 260,00 NE NE R$ 100,00 38,46%
2004 Flamengo 69 R$ 240,00 NE NE R$ 50,00 20,83%
2004 Flamengo 70 R$ 260,00 NE NE R$ 100,00 38,46%
2004 Flamengo 71 R$ 260,00 NE NE R$ 50,00 19,23%
2004 Flamengo 72 R$ 260,00 NE NE R$ 50,00 19,23%
2004 Fluminense 73 R$ 240,00 NE NE R$ 50,00 20,83%
2004 Fluminense 74 R$ 260,00 NE NE R$ 50,00 19,23%
2004 Fluminense 75 R$ 240,00 NE NE R$ 50,00 20,83%
2004 Fluminense 76 R$ 240,00 NE NE R$ 50,00 20,83%
2004 Botafogo 77 R$ 240,00 NE NE R$ 50,00 20,83%
2004 Botafogo 78 R$ 260,00 NE NE R$ 50,00 19,23%
2004 Botafogo 79 - NE NE FNE FNE
2004 Botafogo 80 - NE NE FNE FNE
2005 Vasco 81 R$ 260,00 NE NE R$ 30,00 11,54%
2005 Vasco 82 R$ 260,00 NE NE R$ 30,00 11,54%
2005 Vasco 83 R$ 260,00 NE NE R$ 50,00 19,23%
2005 Vasco 84 - NE NE FNE FNE
2005 Flamengo 85 - NE NE FNE FNE
2005 Flamengo 86 - NE NE FNE FNE
2005 Flamengo 87 - NE NE FNE FNE
2005 Flamengo 88 - NE NE FNE FNE
2005 Fluminense 89 R$ 260,00 NE NE R$ 30,00 11,54%
2005 Fluminense 90 R$ 260,00 NE NE R$ 30,00 11,54%
2005 Fluminense 91 R$ 260,00 NE NE R$ 50,00 19,23%
2005 Fluminense 92 R$ 260,00 NE NE R$ 50,00 19,23%
2005 Botafogo 93 - NE NE FNE FNE
2005 Botafogo 94 - NE NE FNE FNE
2005 Botafogo 95 - NE NE FNE FNE
2005 Botafogo 96 - NE NE FNE FNE
2006 Vasco 97 R$ 300,00 NE NE R$ 100,00 33,33%
2006 Vasco 98 R$ 350,00 NE NE R$ 50,00 14,29%
2006 Vasco 99 R$ 350,00 NE NE R$ 50,00 14,29%
2006 Vasco 100 R$ 350,00 NE NE R$ 50,00 14,29%
2006 Flamengo 101 R$ 350,00 NE NE R$ 50,00 14,29%
2006 Flamengo 102 R$ 350,00 NE NE R$ 100,00 28,57%
2006 Flamengo 103 R$ 300,00 NE NE R$ 30,00 10,00%
2006 Flamengo 104 R$ 300,00 NE NE R$ 30,00 10,00%
2006 Fluminense 105 R$ 350,00 NE NE R$ 50,00 14,29%
2006 Fluminense 106 R$ 350,00 NE NE R$ 50,00 14,29%
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APÊNDICE G – Tabela de valores coletados por ID: cadeiras azuis e cadeiras especiais 
(2000-2010)

(continuação)

ANO Clube ID
Salário
mínimo
(S.M)

Cadeiras Azuis
(CA)

% S.M/CA.
Cadeiras

Especiais (CE)
% S.M/CE.

2006 Fluminense 107 R$ 350,00 NE NE R$ 30,00 8,57%
2006 Fluminense 108 R$ 350,00 NE NE R$ 30,00 8,57%
2006 Botafogo 109 R$ 350,00 NE NE R$ 30,00 8,57%
2006 Botafogo 110 R$ 300,00 NE NE ND ND
2006 Botafogo 111 R$ 300,00 NE NE R$ 30,00 10,00%
2006 Botafogo 112 R$ 350,00 NE NE R$ 30,00 8,57%
2007 Vasco 113 R$ 380,00 R$ 20,00 5,26% R$ 100,00 26,32%
2007 Vasco 114 R$ 380,00 R$ 20,00 5,26% R$ 100,00 26,32%
2007 Vasco 115 R$ 350,00 R$ 20,00 5,71% R$ 100,00 28,57%
2007 Vasco 116 R$ 350,00 R$ 30,00 8,57% R$ 100,00 28,57%
2007 Flamengo 117 R$ 380,00 R$ 20,00 5,26% R$ 100,00 26,32%
2007 Flamengo 118 R$ 380,00 R$ 15,00 3,95% R$ 100,00 26,32%
2007 Flamengo 119 R$ 380,00 R$ 20,00 5,26% R$ 100,00 26,32%
2007 Flamengo 120 R$ 380,00 R$ 15,00 3,95% R$ 100,00 26,32%
2007 Fluminense 121 R$ 380,00 R$ 15,00 3,95% R$ 100,00 26,32%
2007 Fluminense 122 R$ 380,00 R$ 15,00 3,95% R$ 100,00 26,32%
2007 Fluminense 123 R$ 380,00 R$ 15,00 3,95% R$ 100,00 26,32%
2007 Fluminense 124 R$ 380,00 R$ 20,00 5,26% R$ 100,00 26,32%
2007 Botafogo 125 R$ 380,00 R$ 20,00 5,26% R$ 50,00 13,16%
2007 Botafogo 126 R$ 380,00 R$ 20,00 5,26% R$ 100,00 26,32%
2007 Botafogo 127 R$ 380,00 R$ 20,00 5,26% R$ 50,00 13,16%
2007 Botafogo 128 R$ 380,00 R$ 20,00 5,26% R$ 100,00 26,32%
2008 Vasco 129 R$ 415,00 R$ 20,00 4,82% R$ 120,00 28,92%
2008 Vasco 130 R$ 415,00 R$ 20,00 4,82% R$ 120,00 28,92%
2008 Vasco 131 R$ 415,00 R$ 20,00 4,82% R$ 120,00 28,92%
2008 Vasco 132 R$ 380,00 R$ 20,00 5,26% R$ 120,00 31,58%
2008 Flamengo 133 R$ 415,00 R$ 20,00 4,82% R$ 120,00 28,92%
2008 Flamengo 134 R$ 415,00 R$ 30,00 7,23% R$ 150,00 36,14%
2008 Flamengo 135 R$ 415,00 R$ 20,00 4,82% R$ 120,00 28,92%
2008 Flamengo 136 R$ 415,00 R$ 30,00 7,23% R$ 150,00 36,14%
2008 Fluminense 137 R$ 415,00 R$ 20,00 4,82% R$ 120,00 28,92%
2008 Fluminense 138 R$ 415,00 R$ 20,00 4,82% R$ 120,00 28,92%
2008 Fluminense 139 R$ 415,00 R$ 60,00 14,46% R$ 300,00 72,29%
2008 Fluminense 140 R$ 415,00 R$ 30,00 7,23% R$ 150,00 36,14%
2008 Botafogo 141 R$ 415,00 R$ 30,00 7,23% R$ 200,00 48,19%
2008 Botafogo 142 R$ 415,00 R$ 30,00 7,23% R$ 150,00 36,14%
2008 Botafogo 143 R$ 415,00 R$ 30,00 7,23% R$ 150,00 36,14%
2008 Botafogo 144 R$ 415,00 R$ 20,00 4,82% R$ 120,00 28,92%
2009 Vasco 145 R$ 465,00 R$ 10,00 2,15% R$ 120,00 25,81%
2009 Vasco 146 R$ 465,00 R$ 15,00 3,23% R$ 120,00 25,81%
2009 Vasco 147 R$ 465,00 R$ 20,00 4,30% R$ 120,00 25,81%
2009 Vasco 148 R$ 465,00 R$ 20,00 4,30% R$ 120,00 25,81%
2009 Flamengo 149 R$ 465,00 R$ 30,00 6,45% R$ 180,00 38,71%
2009 Flamengo 150 R$ 465,00 R$ 20,00 4,30% R$ 120,00 25,81%
2009 Flamengo 151 R$ 465,00 R$ 20,00 4,30% R$ 120,00 25,81%
2009 Flamengo 152 R$ 465,00 R$ 20,00 4,30% R$ 120,00 25,81%
2009 Fluminense 153 R$ 465,00 R$ 20,00 4,30% R$ 120,00 25,81%
2009 Fluminense 154 R$ 465,00 R$ 20,00 4,30% R$ 120,00 25,81%
2009 Fluminense 155 R$ 465,00 R$ 10,00 2,15% R$ 120,00 25,81%
2009 Fluminense 156 R$ 465,00 R$ 20,00 4,30% R$ 120,00 25,81%
2009 Botafogo 157 R$ 465,00 R$ 20,00 4,30% R$ 120,00 25,81%
2009 Botafogo 158 R$ 465,00 R$ 20,00 4,30% R$ 120,00 25,81%
2009 Botafogo 159 R$ 465,00 R$ 30,00 6,45% R$ 150,00 32,26%
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APÊNDICE G – Tabela de valores coletados por ID: cadeiras azuis e cadeiras especiais 
(2000-2010)

(conclusão)

ANO Clube ID
Salário
mínimo
(S.M)

Cadeiras Azuis
(CA)

% S.M/CA.
Cadeiras

Especiais (CE)
% S.M/CE.

2009 Botafogo 160 - FNE FNE FNE FNE
2010 Vasco 161 R$ 510,00 R$ 30,00 5,88% R$ 150,00 29,41%
2010 Vasco 162 R$ 510,00 R$ 30,00 5,88% R$ 150,00 29,41%
2010 Vasco 163 R$ 510,00 R$ 30,00 5,88% R$ 150,00 29,41%
2010 Vasco 164 R$ 510,00 R$ 30,00 5,88% R$ 150,00 29,41%
2010 Flamengo 165 R$ 510,00 R$ 30,00 5,88% R$ 150,00 29,41%
2010 Flamengo 166 R$ 510,00 R$ 30,00 5,88% R$ 150,00 29,41%
2010 Flamengo 167 R$ 510,00 ND ND R$ 150,00 29,41%
2010 Flamengo 168 R$ 510,00 R$ 30,00 5,88% R$ 150,00 29,41%
2010 Fluminense 169 R$ 510,00 R$ 20,00 3,92% R$ 80,00 15,69%
2010 Fluminense 170 R$ 510,00 R$ 20,00 3,92% R$ 80,00 15,69%
2010 Fluminense 171 R$ 510,00 R$ 30,00 5,88% R$ 150,00 29,41%
2010 Fluminense 172 R$ 510,00 R$ 30,00 5,88% R$ 150,00 29,41%
2010 Botafogo 173 R$ 510,00 R$ 30,00 5,88% R$ 150,00 29,41%

2010 Botafogo 174 R$ 510,00 R$ 30,00 5,88% R$ 150,00 29,41%
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APÊNDICE H – Tabela de valores coletados por ID: norte inferior e superior (2013-2019)
(continua)

ANO Clube ID
Salário
mínimo
(S.M)

Norte Superior
S.M/

Norte Superior
Norte Inferior

S.M/
Norte Inferior

2013 Vasco 209 R$ 678,00 R$ 80,00 11,80% R$ 80,00 11,80%
2013 Vasco 210 R$ 678,00 R$ 20,00 2,95% R$ 20,00 2,95%
2013 Vasco 211 R$ 678,00 R$ 20,00 2,95% R$ 20,00 2,95%
2013 Vasco 212 R$ 678,00 R$ 10,00 1,47% R$ 10,00 1,47%
2013 Flamengo 213 R$ 678,00 R$ 250,00 36,87% R$ 250,00 36,87%
2013 Flamengo 214 R$ 678,00 R$ 100,00 14,75% R$ 100,00 14,75%
2013 Flamengo 215 R$ 678,00 R$ 80,00 11,80% R$ 80,00 11,80%
2013 Flamengo 216 R$ 678,00 R$ 100,00 14,75% R$ 120,00 17,70%
2013 Fluminense 217 R$ 678,00 R$ 60,00 8,85% R$ 60,00 8,85%
2013 Fluminense 218 R$ 678,00 R$ 80,00 11,80% R$ 80,00 11,80%
2013 Fluminense 219 R$ 678,00 R$ 40,00 5,90% R$ 40,00 5,90%
2013 Fluminense 220 R$ 678,00 R$ 40,00 5,90% R$ 40,00 5,90%
2013 Botafogo 221 R$ 678,00 R$ 80,00 11,80% R$ 80,00 11,80%
2013 Botafogo 222 R$ 678,00 R$ 60,00 8,85% R$ 60,00 8,85%
2013 Botafogo 223 R$ 678,00 R$ 80,00 11,80% R$ 80,00 11,80%
2013 Botafogo 224 R$ 678,00 R$ 40,00 5,90% R$ 40,00 5,90%
2014 Vasco 225 R$ 724,00 R$ 40,00 5,52% R$ 40,00 5,52%
2014 Vasco 226 R$ 724,00 R$ 80,00 11,05% R$ 80,00 11,05%
2014 Vasco 227 R$ 724,00 R$ 30,00 4,14% R$ 30,00 4,14%
2014 Vasco 228 R$ 724,00 R$ 30,00 4,14% R$ 30,00 4,14%
2014 Flamengo 229 R$ 724,00 R$ 100,00 13,81% R$ 100,00 13,81%
2014 Flamengo 230 R$ 724,00 R$ 40,00 5,52% R$ 40,00 5,52%
2014 Flamengo 231 R$ 724,00 R$ 100,00 13,81% R$ 100,00 13,81%
2014 Flamengo 232 R$ 724,00 R$ 40,00 5,52% R$ 40,00 5,52%
2014 Fluminense 233 R$ 724,00 R$ 60,00 8,29% R$ 60,00 8,29%
2014 Fluminense 234 R$ 724,00 R$ 30,00 4,14% R$ 30,00 4,14%
2014 Fluminense 235 R$ 724,00 R$ 40,00 5,52% R$ 40,00 5,52%
2014 Fluminense 236 R$ 724,00 R$ 30,00 4,14% R$ 30,00 4,14%
2014 Botafogo 237 R$ 724,00 R$ 40,00 5,52% R$ 40,00 5,52%
2014 Botafogo 238 R$ 724,00 R$ 80,00 11,05% R$ 80,00 11,05%
2014 Botafogo 239 R$ 724,00 R$ 50,00 6,91% R$ 50,00 6,91%
2014 Botafogo 240 R$ 724,00 R$ 40,00 5,52% R$ 40,00 5,52%
2015 Vasco 241 R$ 788,00 R$ 40,00 5,08% R$ 40,00 5,08%
2015 Vasco 242 R$ 788,00 R$ 40,00 5,08% R$ 40,00 5,08%
2015 Vasco 243 R$ 788,00 R$ 80,00 10,15% R$ 80,00 10,15%
2015 Vasco 244 R$ 788,00 R$ 60,00 7,61% R$ 60,00 7,61%
2015 Flamengo 245 R$ 788,00 R$ 60,00 7,61% R$ 60,00 7,61%
2015 Flamengo 246 R$ 788,00 R$ 60,00 7,61% R$ 60,00 7,61%
2015 Flamengo 247 R$ 788,00 R$ 70,00 8,88% R$ 70,00 8,88%
2015 Flamengo 248 R$ 788,00 R$ 60,00 7,61% R$ 60,00 7,61%
2015 Fluminense 249 R$ 788,00 R$ 60,00 7,61% R$ 60,00 7,61%
2015 Fluminense 250 R$ 788,00 R$ 60,00 7,61% R$ 60,00 7,61%
2015 Fluminense 251 R$ 788,00 R$ 40,00 5,08% R$ 40,00 5,08%
2015 Fluminense 252 R$ 788,00 R$ 60,00 7,61% R$ 60,00 7,61%
2015 Botafogo 253 R$ 788,00 R$ 60,00 7,61% R$ 60,00 7,61%
2015 Botafogo 254 R$ 788,00 R$ 60,00 7,61% R$ 60,00 7,61%
2015 Botafogo 255 - NJ NJ NJ NJ
2015 Botafogo 256 - NJ NJ NJ NJ
2016 Vasco 257 R$ 880,00 R$ 60,00 6,82% R$ 60,00 6,82%
2016 Vasco 258 R$ 880,00 R$ 20,00 2,27% R$ 20,00 2,27%
2016 Vasco 259 - NJ NJ NJ NJ
2016 Vasco 260 - NJ NJ NJ NJ
2016 Flamengo 261 R$ 880,00 R$ 80,00 9,09% R$ 80,00 9,09%
2016 Flamengo 262 R$ 880,00 R$ 80,00 9,09% R$ 80,00 9,09%
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APÊNDICE H – Tabela de valores coletados por ID: norte inferior e superior (2013-2019)
(continuação)

ANO Clube ID
Salário
mínimo
(S.M)

Norte Superior
S.M/

Norte Superior
Norte Inferior

S.M/
Norte Inferior

2016 Flamengo 263 R$ 880,00 R$ 80,00 9,09% R$ 80,00 9,09%
2016 Flamengo 264 R$ 880,00 R$ 80,00 9,09% R$ 80,00 9,09%
2016 Fluminense 265 R$ 880,00 R$ 50,00 5,68% R$ 50,00 5,68%
2016 Fluminense 266 R$ 880,00 R$ 20,00 2,27% R$ 20,00 2,27%
2016 Fluminense 267 - NJ NJ NJ NJ
2016 Fluminense 268 - NJ NJ NJ NJ
2016 Botafogo 269 R$ 880,00 R$ 60,00 6,82% R$ 60,00 6,82%
2016 Botafogo 270 - NJ NJ NJ NJ
2016 Botafogo 271 - NJ NJ NJ NJ
2016 Botafogo 272 - NJ NJ NJ NJ
2017 Vasco 273 R$ 937,00 R$ 60,00 6,40% R$ 60,00 6,40%
2017 Vasco 274 R$ 937,00 R$ 70,00 7,47% R$ 70,00 7,47%
2017 Vasco 275 R$ 937,00 R$ 70,00 7,47% R$ 70,00 7,47%
2017 Vasco 276 R$ 937,00 R$ 70,00 7,47% R$ 70,00 7,47%
2017 Flamengo 277 R$ 937,00 R$ 240,00 25,61% R$ 240,00 25,61%
2017 Flamengo 278 R$ 937,00 R$ 240,00 25,61% R$ 240,00 25,61%
2017 Flamengo 279 R$ 937,00 R$ 200,00 21,34% R$ 200,00 21,34%
2017 Flamengo 280 R$ 937,00 R$ 80,00 8,54% R$ 80,00 8,54%
2017 Fluminense 281 R$ 937,00 R$ 60,00 6,40% R$ 60,00 6,40%
2017 Fluminense 282 R$ 937,00 R$ 50,00 5,34% R$ 50,00 5,34%
2017 Fluminense 283 R$ 937,00 R$ 50,00 5,34% R$ 50,00 5,34%
2017 Fluminense 284 R$ 937,00 R$ 30,00 3,20% R$ 30,00 3,20%
2017 Botafogo 285 - NJ NJ NJ NJ
2017 Botafogo 286 - NJ NJ NJ NJ
2017 Botafogo 287 - NJ NJ NJ NJ
2017 Botafogo 288 - NJ NJ NJ NJ
2018 Vasco 289 R$ 954,00 R$ 30,00 3,14% R$ 30,00 3,14%
2018 Vasco 290 R$ 954,00 R$ 40,00 4,19% R$ 40,00 4,19%
2018 Vasco 291 - NJ NJ NJ NJ
2018 Vasco 292 - NJ NJ NJ NJ
2018 Flamengo 293 R$ 954,00 R$ 60,00 6,29% R$ 60,00 6,29%
2018 Flamengo 294 R$ 954,00 R$ 50,00 5,24% R$ 50,00 5,24%
2018 Flamengo 295 R$ 954,00 R$ 70,00 7,34% R$ 70,00 7,34%
2018 Flamengo 296 R$ 954,00 R$ 180,00 18,87% R$ 180,00 18,87%
2018 Fluminense 297 R$ 954,00 R$ 100,00 10,48% R$ 100,00 10,48%
2018 Fluminense 298 R$ 954,00 R$ 50,00 5,24% R$ 50,00 5,24%
2018 Fluminense 299 R$ 954,00 R$ 50,00 5,24% R$ 50,00 5,24%
2018 Fluminense 300 R$ 954,00 R$ 115,00 12,05% R$ 115,00 12,05%
2018 Botafogo 301 - NJ NJ NJ NJ
2018 Botafogo 302 - NJ NJ NJ NJ
2018 Botafogo 303 - NJ NJ NJ NJ
2018 Botafogo 304 - NJ NJ NJ NJ
2019 Vasco 305 R$ 998,00 R$ 40,00 4,01% R$ 40,00 4,01%
2019 Vasco 306 R$ 998,00 R$ 80,00 8,02% R$ 80,00 8,02%
2019 Vasco 307 R$ 998,00 R$ 60,00 6,01% R$ 60,00 6,01%
2019 Vasco 308 R$ 998,00 R$ 60,00 6,01% R$ 60,00 6,01%
2019 Flamengo 309 R$ 998,00 R$ 80,00 8,02% R$ 80,00 8,02%
2019 Flamengo 310 R$ 998,00 R$ 90,00 9,02% R$ 90,00 9,02%
2019 Flamengo 311 R$ 998,00 R$ 100,00 10,02% R$ 100,00 10,02%
2019 Flamengo 312 R$ 998,00 R$ 120,00 12,02% R$ 120,00 12,02%
2019 Fluminense 313 R$ 998,00 R$ 50,00 5,01% R$ 50,00 5,01%
2019 Fluminense 314 R$ 998,00 R$ 50,00 5,01% R$ 50,00 5,01%
2019 Fluminense 315 R$ 998,00 R$ 80,00 8,02% R$ 80,00 8,02%
2019 Fluminense 316 R$ 998,00 R$ 50,00 5,01% R$ 50,00 5,01%
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APÊNDICE H – Tabela de valores coletados por ID: norte inferior e superior (2013-2019)
(conclusão)

ANO Clube ID
Salário
mínimo
(S.M)

Norte Superior
S.M/

Norte Superior
Norte Inferior

S.M/
Norte Inferior

2019 Botafogo 317 - NJ NJ NJ NJ
2019 Botafogo 318 - NJ NJ NJ NJ
2019 Botafogo 319 - NJ NJ NJ NJ

2019 Botafogo 320 - NJ NJ NJ NJ
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Apêndice I – Tabela de valores coletados por ID: sul inferior e superior (2013-2019)
(continua)

ANO Clube ID
Salário
mínimo
(S.M)

Sul Superior
S.M/

Sul Superior
Sul Inferior

S.M/
Sul Inferior

2013 Vasco 209 R$ 678,00 R$ 80,00 11,80% R$ 80,00 11,80%
2013 Vasco 210 R$ 678,00 R$ 20,00 2,95% R$ 20,00 2,95%
2013 Vasco 211 R$ 678,00 R$ 20,00 2,95% R$ 20,00 2,95%
2013 Vasco 212 R$ 678,00 R$ 10,00 1,47% R$ 10,00 1,47%
2013 Flamengo 213 R$ 678,00 R$ 250,00 36,87% R$ 250,00 36,87%
2013 Flamengo 214 R$ 678,00 R$ 100,00 14,75% R$ 100,00 14,75%
2013 Flamengo 215 R$ 678,00 R$ 80,00 11,80% R$ 80,00 11,80%
2013 Flamengo 216 R$ 678,00 R$ 100,00 14,75% R$ 120,00 17,70%
2013 Fluminense 217 R$ 678,00 R$ 60,00 8,85% R$ 60,00 8,85%
2013 Fluminense 218 R$ 678,00 R$ 80,00 11,80% R$ 80,00 11,80%
2013 Fluminense 219 R$ 678,00 R$ 40,00 5,90% R$ 40,00 5,90%
2013 Fluminense 220 R$ 678,00 R$ 40,00 5,90% R$ 40,00 5,90%
2013 Botafogo 221 R$ 678,00 R$ 80,00 11,80% R$ 80,00 11,80%
2013 Botafogo 222 R$ 678,00 R$ 60,00 8,85% R$ 60,00 8,85%
2013 Botafogo 223 R$ 678,00 R$ 80,00 11,80% R$ 80,00 11,80%
2013 Botafogo 224 R$ 678,00 R$ 40,00 5,90% R$ 40,00 5,90%
2014 Vasco 225 R$ 724,00 R$ 40,00 5,52% R$ 40,00 5,52%
2014 Vasco 226 R$ 724,00 R$ 80,00 11,05% R$ 80,00 11,05%
2014 Vasco 227 R$ 724,00 R$ 30,00 4,14% R$ 30,00 4,14%
2014 Vasco 228 R$ 724,00 R$ 30,00 4,14% R$ 30,00 4,14%
2014 Flamengo 229 R$ 724,00 R$ 100,00 13,81% R$ 100,00 13,81%
2014 Flamengo 230 R$ 724,00 R$ 40,00 5,52% R$ 40,00 5,52%
2014 Flamengo 231 R$ 724,00 R$ 100,00 13,81% R$ 100,00 13,81%
2014 Flamengo 232 R$ 724,00 R$ 40,00 5,52% R$ 40,00 5,52%
2014 Fluminense 233 R$ 724,00 R$ 60,00 8,29% R$ 60,00 8,29%
2014 Fluminense 234 R$ 724,00 R$ 30,00 4,14% R$ 30,00 4,14%
2014 Fluminense 235 R$ 724,00 R$ 40,00 5,52% R$ 40,00 5,52%
2014 Fluminense 236 R$ 724,00 R$ 30,00 4,14% R$ 30,00 4,14%
2014 Botafogo 237 R$ 724,00 R$ 40,00 5,52% R$ 40,00 5,52%
2014 Botafogo 238 R$ 724,00 R$ 80,00 11,05% R$ 80,00 11,05%
2014 Botafogo 239 R$ 724,00 R$ 50,00 6,91% R$ 50,00 6,91%
2014 Botafogo 240 R$ 724,00 R$ 40,00 5,52% R$ 40,00 5,52%
2015 Vasco 241 R$ 788,00 R$ 40,00 5,08% R$ 40,00 5,08%
2015 Vasco 242 R$ 788,00 R$ 40,00 5,08% R$ 40,00 5,08%
2015 Vasco 243 R$ 788,00 R$ 80,00 10,15% R$ 80,00 10,15%
2015 Vasco 244 R$ 788,00 R$ 60,00 7,61% R$ 60,00 7,61%
2015 Flamengo 245 R$ 788,00 R$ 60,00 7,61% R$ 60,00 7,61%
2015 Flamengo 246 R$ 788,00 R$ 60,00 7,61% R$ 60,00 7,61%
2015 Flamengo 247 R$ 788,00 R$ 70,00 8,88% R$ 70,00 8,88%
2015 Flamengo 248 R$ 788,00 R$ 60,00 7,61% R$ 60,00 7,61%
2015 Fluminense 249 R$ 788,00 R$ 60,00 7,61% R$ 60,00 7,61%
2015 Fluminense 250 R$ 788,00 R$ 60,00 7,61% R$ 60,00 7,61%
2015 Fluminense 251 R$ 788,00 R$ 40,00 5,08% R$ 40,00 5,08%
2015 Fluminense 252 R$ 788,00 R$ 60,00 7,61% R$ 60,00 7,61%
2015 Botafogo 253 R$ 788,00 R$ 60,00 7,61% R$ 60,00 7,61%
2015 Botafogo 254 R$ 788,00 R$ 60,00 7,61% R$ 60,00 7,61%
2015 Botafogo 255 - NJ NJ NJ NJ
2015 Botafogo 256 - NJ NJ NJ NJ
2016 Vasco 257 R$ 880,00 R$ 60,00 6,82% R$ 60,00 6,82%
2016 Vasco 258 R$ 880,00 R$ 20,00 2,27% R$ 20,00 2,27%
2016 Vasco 259 - NJ NJ NJ NJ
2016 Vasco 260 - NJ NJ NJ NJ
2016 Flamengo 261 R$ 880,00 R$ 100,00 11,36% R$ 100,00 11,36%
2016 Flamengo 262 R$ 880,00 R$ 80,00 9,09% R$ 80,00 9,09%
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Apêndice I – Tabela de valores coletados por ID: sul inferior e superior (2013-2019)
(continuação)

ANO Clube ID
Salário
mínimo
(S.M)

Sul Superior
S.M/

Sul Superior
Sul Inferior

S.M/
Sul Inferior

2016 Flamengo 263 R$ 880,00 R$ 100,00 11,36% R$ 100,00 11,36%
2016 Flamengo 264 R$ 880,00 R$ 100,00 11,36% R$ 100,00 11,36%
2016 Fluminense 265 R$ 880,00 R$ 50,00 5,68% R$ 50,00 5,68%
2016 Fluminense 266 R$ 880,00 R$ 20,00 2,27% R$ 20,00 2,27%
2016 Fluminense 267 - NJ NJ NJ NJ
2016 Fluminense 268 - NJ NJ NJ NJ
2016 Botafogo 269 R$ 880,00 R$ 60,00 6,82% R$ 60,00 6,82%
2016 Botafogo 270 - NJ NJ NJ NJ
2016 Botafogo 271 - NJ NJ NJ NJ
2016 Botafogo 272 - NJ NJ NJ NJ
2017 Vasco 273 R$ 937,00 R$ 60,00 6,40% R$ 60,00 6,40%
2017 Vasco 274 R$ 937,00 R$ 60,00 6,40% R$ 60,00 6,40%
2017 Vasco 275 R$ 937,00 R$ 60,00 6,40% R$ 60,00 6,40%
2017 Vasco 276 R$ 937,00 R$ 60,00 6,40% R$ 60,00 6,40%
2017 Flamengo 277 R$ 937,00 R$ 300,00 32,02% R$ 300,00 32,02%
2017 Flamengo 278 R$ 937,00 R$ 300,00 32,02% R$ 300,00 32,02%
2017 Flamengo 279 R$ 937,00 R$ 280,00 29,88% R$ 280,00 29,88%
2017 Flamengo 280 R$ 937,00 R$ 80,00 8,54% R$ 80,00 8,54%
2017 Fluminense 281 R$ 937,00 R$ 60,00 6,40% R$ 60,00 6,40%
2017 Fluminense 282 R$ 937,00 R$ 50,00 5,34% R$ 50,00 5,34%
2017 Fluminense 283 R$ 937,00 R$ 50,00 5,34% R$ 50,00 5,34%
2017 Fluminense 284 R$ 937,00 R$ 30,00 3,20% R$ 30,00 3,20%
2017 Botafogo 285 - NJ NJ NJ NJ
2017 Botafogo 286 - NJ NJ NJ NJ
2017 Botafogo 287 - NJ NJ NJ NJ
2017 Botafogo 288 - NJ NJ NJ NJ
2018 Vasco 289 R$ 954,00 R$ 30,00 3,14% R$ 30,00 3,14%
2018 Vasco 290 R$ 954,00 R$ 40,00 4,19% R$ 40,00 4,19%
2018 Vasco 291 - NJ NJ NJ NJ
2018 Vasco 292 - NJ NJ NJ NJ
2018 Flamengo 293 R$ 954,00 R$ 60,00 6,29% R$ 60,00 6,29%
2018 Flamengo 294 R$ 954,00 R$ 50,00 5,24% R$ 50,00 5,24%
2018 Flamengo 295 R$ 954,00 R$ 70,00 7,34% R$ 70,00 7,34%
2018 Flamengo 296 R$ 954,00 R$ 180,00 18,87% R$ 180,00 18,87%
2018 Fluminense 297 R$ 954,00 R$ 60,00 6,29% R$ 60,00 6,29%
2018 Fluminense 298 R$ 954,00 R$ 50,00 5,24% R$ 50,00 5,24%
2018 Fluminense 299 R$ 954,00 R$ 50,00 5,24% R$ 50,00 5,24%
2018 Fluminense 300 R$ 954,00 R$ 20,00 2,10% R$ 20,00 2,10%
2018 Botafogo 301 - NJ NJ NJ NJ
2018 Botafogo 302 - NJ NJ NJ NJ
2018 Botafogo 303 - NJ NJ NJ NJ
2018 Botafogo 304 - NJ NJ NJ NJ
2019 Vasco 305 R$ 998,00 R$ 40,00 4,01% R$ 40,00 4,01%
2019 Vasco 306 R$ 998,00 R$ 80,00 8,02% R$ 80,00 8,02%
2019 Vasco 307 R$ 998,00 R$ 60,00 6,01% R$ 60,00 6,01%
2019 Vasco 308 R$ 998,00 R$ 60,00 6,01% R$ 60,00 6,01%
2019 Flamengo 309 R$ 998,00 R$ 80,00 8,02% R$ 80,00 8,02%
2019 Flamengo 310 R$ 998,00 R$ 80,00 8,02% R$ 80,00 8,02%
2019 Flamengo 311 R$ 998,00 R$ 100,00 10,02% R$ 100,00 10,02%
2019 Flamengo 312 R$ 998,00 R$ 120,00 12,02% R$ 120,00 12,02%
2019 Fluminense 313 R$ 998,00 R$ 50,00 5,01% R$ 50,00 5,01%
2019 Fluminense 314 R$ 998,00 R$ 50,00 5,01% R$ 50,00 5,01%
2019 Fluminense 315 R$ 998,00 R$ 80,00 8,02% R$ 80,00 8,02%
2019 Fluminense 316 R$ 998,00 R$ 50,00 5,01% R$ 50,00 5,01%
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Apêndice I – Tabela de valores coletados por ID: sul inferior e superior (2013-2019)
(conclusão)

ANO Clube ID
Salário
mínimo
(S.M)

Sul Superior
S.M/

Sul Superior
Sul Inferior

S.M/
Sul Inferior

2019 Botafogo 317 - NJ NJ NJ NJ
2019 Botafogo 318 - NJ NJ NJ NJ
2019 Botafogo 319 - NJ NJ NJ NJ

2019 Botafogo 320 - NJ NJ NJ NJ
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Apêndice J – Tabela de valores coletados por ID: leste inferior e superior e Oeste inferior
(2013-2019)

(continua)

ANO Clube ID
Salário
mínimo
(S.M)

Leste
Superior

S.M/
Leste

Superio
r

Leste
Inferior

S.M/
Leste

Inferior

Oeste
Inferior

S.M/
Oeste

Inferior

2013 Vasco 209 R$ 678,00 R$ 120,00 17,70% R$ 150,00 22,12% R$ 150,00 22,12%
2013 Vasco 210 R$ 678,00 R$ 40,00 5,90% R$ 40,00 5,90% R$ 60,00 8,85%
2013 Vasco 211 R$ 678,00 R$ 30,00 4,42% R$ 40,00 5,90% R$ 60,00 8,85%
2013 Vasco 212 R$ 678,00 R$ 20,00 2,95% R$ 40,00 5,90% R$ 40,00 5,90%
2013 Flamengo 213 R$ 678,00 R$ 350,00 51,62% R$ 500,00 73,75% R$ 500,00 73,75%
2013 Flamengo 214 R$ 678,00 R$ 120,00 17,70% R$ 160,00 23,60% R$ 160,00 23,60%
2013 Flamengo 215 R$ 678,00 R$ 100,00 14,75% R$ 140,00 20,65% R$ 140,00 20,65%
2013 Flamengo 216 R$ 678,00 R$ 160,00 23,60% R$ 160,00 23,60% R$ 160,00 23,60%
2013 Fluminense 217 R$ 678,00 R$ 100,00 14,75% R$ 250,00 36,87% R$ 250,00 36,87%
2013 Fluminense 218 R$ 678,00 R$ 100,00 14,75% R$ 140,00 20,65% R$ 140,00 20,65%
2013 Fluminense 219 R$ 678,00 ND ND R$ 60,00 8,85% R$ 60,00 8,85%
2013 Fluminense 220 R$ 678,00 R$ 100,00 14,75% R$ 140,00 20,65% R$ 140,00 20,65%
2013 Botafogo 221 R$ 678,00 R$ 140,00 20,65% R$ 140,00 20,65% R$ 140,00 20,65%
2013 Botafogo 222 R$ 678,00 R$ 100,00 14,75% R$ 100,00 14,75% R$ 100,00 14,75%
2013 Botafogo 223 R$ 678,00 R$ 140,00 20,65% R$ 140,00 20,65% R$ 140,00 20,65%
2013 Botafogo 224 R$ 678,00 ND ND R$ 70,00 10,32% ND ND
2014 Vasco 225 R$ 724,00 ND ND R$ 60,00 8,29% R$ 60,00 8,29%
2014 Vasco 226 R$ 724,00 ND ND R$ 120,00 16,57% R$ 120,00 16,57%
2014 Vasco 227 R$ 724,00 R$ 60,00 8,29% R$ 60,00 8,29% ND ND
2014 Vasco 228 R$ 724,00 R$ 60,00 8,29% R$ 60,00 8,29% ND ND
2014 Flamengo 229 R$ 724,00 R$ 120,00 16,57% R$ 150,00 20,72% R$ 150,00 20,72%
2014 Flamengo 230 R$ 724,00 R$ 100,00 13,81% R$ 100,00 13,81% R$ 120,00 16,57%
2014 Flamengo 231 R$ 724,00 R$ 120,00 16,57% R$ 140,00 19,34% R$ 140,00 19,34%
2014 Flamengo 232 R$ 724,00 R$ 60,00 8,29% R$ 60,00 8,29% ND ND
2014 Fluminense 233 R$ 724,00 ND ND R$ 80,00 11,05% ND ND
2014 Fluminense 234 R$ 724,00 R$ 60,00 8,29% R$ 80,00 11,05% R$ 80,00 11,05%
2014 Fluminense 235 R$ 724,00 ND ND R$ 70,00 9,67% ND ND
2014 Fluminense 236 R$ 724,00 ND ND R$ 60,00 8,29% ND ND
2014 Botafogo 237 R$ 724,00 ND ND ND ND R$ 60,00 8,29%
2014 Botafogo 238 R$ 724,00 R$ 100,00 13,81% R$ 100,00 13,81% R$ 100,00 13,81%
2014 Botafogo 239 R$ 724,00 ND ND R$ 70,00 9,67% R$ 70,00 9,67%
2014 Botafogo 240 R$ 724,00 ND ND R$ 60,00 8,29% R$ 60,00 8,29%
2015 Vasco 241 R$ 788,00 ND ND ND ND ND ND
2015 Vasco 242 R$ 788,00 ND ND R$ 60,00 7,61% ND ND
2015 Vasco 243 R$ 788,00 R$ 120,00 15,23% R$ 120,00 15,23% R$ 120,00 15,23%
2015 Vasco 244 R$ 788,00 R$ 100,00 12,69% R$ 100,00 12,69% R$ 100,00 12,69%
2015 Flamengo 245 R$ 788,00 R$ 100,00 12,69% R$ 100,00 12,69% R$ 100,00 12,69%
2015 Flamengo 246 R$ 788,00 R$ 100,00 12,69% R$ 100,00 12,69% R$ 100,00 12,69%
2015 Flamengo 247 R$ 788,00 ND ND R$ 100,00 12,69% R$ 100,00 12,69%
2015 Flamengo 248 R$ 788,00 R$ 100,00 12,69% R$ 100,00 12,69% R$ 100,00 12,69%
2015 Fluminense 249 R$ 788,00 R$ 80,00 10,15% R$ 80,00 10,15% R$ 80,00 10,15%
2015 Fluminense 250 R$ 788,00 R$ 100,00 12,69% R$ 100,00 12,69% R$ 100,00 12,69%
2015 Fluminense 251 R$ 788,00 R$ 60,00 7,61% R$ 60,00 7,61% R$ 60,00 7,61%
2015 Fluminense 252 R$ 788,00 R$ 80,00 10,15% R$ 80,00 10,15% R$ 80,00 10,15%
2015 Botafogo 253 R$ 788,00 R$ 100,00 12,69% R$ 100,00 12,69% R$ 100,00 12,69%
2015 Botafogo 254 R$ 788,00 R$ 80,00 10,15% R$ 80,00 10,15% R$ 80,00 10,15%
2015 Botafogo 255 - NJ NJ NJ NJ NJ NJ
2015 Botafogo 256 - NJ NJ NJ NJ NJ NJ
2016 Vasco 257 R$ 880,00 R$ 80,00 9,09% R$ 80,00 9,09% R$ 80,00 9,09%
2016 Vasco 258 R$ 880,00 R$ 30,00 3,41% R$ 30,00 3,41% R$ 30,00 3,41%
2016 Vasco 259 - NJ NJ NJ NJ NJ NJ
2016 Vasco 260 - NJ NJ NJ NJ NJ NJ
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Apêndice J – Tabela de valores coletados por ID: leste inferior e superior e Oeste inferior
(2013-2019)

(continuação)

ANO Clube ID
Salário
mínimo
(S.M)

Leste
Superior

S.M/
Leste

Superio
r

Leste
Inferior

S.M/
Leste

Inferior

Oeste
Inferior

S.M/
Oeste

Inferior

2016 Flamengo 261 R$ 880,00 R$ 120,00 13,64% R$ 160,00 18,18% R$ 160,00 18,18%
2016 Flamengo 262 R$ 880,00 R$ 120,00 13,64% R$ 160,00 18,18% R$ 160,00 18,18%
2016 Flamengo 263 R$ 880,00 R$ 120,00 13,64% R$ 160,00 18,18% R$ 160,00 18,18%
2016 Flamengo 264 R$ 880,00 R$ 120,00 13,64% R$ 160,00 18,18% R$ 160,00 18,18%
2016 Fluminense 265 R$ 880,00 R$ 80,00 9,09% R$ 80,00 9,09% ND ND
2016 Fluminense 266 R$ 880,00 R$ 20,00 2,27% R$ 20,00 2,27% R$ 20,00 2,27%
2016 Fluminense 267 - NJ NJ NJ NJ NJ NJ
2016 Fluminense 268 - NJ NJ NJ NJ NJ NJ
2016 Botafogo 269 R$ 880,00 ND ND R$ 80,00 9,09% R$ 80,00 9,09%
2016 Botafogo 270 - NJ NJ NJ NJ NJ NJ
2016 Botafogo 271 - NJ NJ NJ NJ NJ NJ
2016 Botafogo 272 - NJ NJ NJ NJ NJ NJ
2017 Vasco 273 R$ 937,00 ND ND R$ 100,00 10,67% ND ND
2017 Vasco 274 R$ 937,00 R$ 80,00 8,54% R$ 80,00 8,54% NI NI
2017 Vasco 275 R$ 937,00 R$ 80,00 8,54% R$ 80,00 8,54% NI NI
2017 Vasco 276 R$ 937,00 R$ 80,00 8,54% R$ 80,00 8,54% NI NI
2017 Flamengo 277 R$ 937,00 R$ 360,00 38,42% R$ 540,00 57,63% R$ 450,00 48,03%
2017 Flamengo 278 R$ 937,00 R$ 360,00 38,42% R$ 260,00 27,75% R$ 450,00 48,03%
2017 Flamengo 279 R$ 937,00 R$ 280,00 29,88% R$ 280,00 29,88% R$ 360,00 38,42%
2017 Flamengo 280 R$ 937,00 R$ 100,00 10,67% R$ 120,00 12,81% R$ 120,00 12,81%
2017 Fluminense 281 R$ 937,00 ND ND R$ 100,00 10,67% ND ND
2017 Fluminense 282 R$ 937,00 ND ND R$ 40,00 4,27% R$ 40,00 4,27%
2017 Fluminense 283 R$ 937,00 R$ 40,00 4,27% R$ 60,00 6,40% ND ND
2017 Fluminense 284 R$ 937,00 ND ND R$ 30,00 3,20% ND ND
2017 Botafogo 285 - NJ NJ NJ NJ NJ NJ
2017 Botafogo 286 - NJ NJ NJ NJ NJ NJ
2017 Botafogo 287 - NJ NJ NJ NJ NJ NJ
2017 Botafogo 288 - NJ NJ NJ NJ NJ NJ
2018 Vasco 289 R$ 954,00 R$ 60,00 6,29% R$ 60,00 6,29% R$ 60,00 6,29%
2018 Vasco 290 R$ 954,00 R$ 60,00 6,29% R$ 60,00 6,29% R$ 60,00 6,29%
2018 Vasco 291 - NJ NJ NJ NJ NJ NJ
2018 Vasco 292 - NJ NJ NJ NJ NJ NJ
2018 Flamengo 293 R$ 954,00 R$ 80,00 8,39% R$ 100,00 10,48% R$ 100,00 10,48%
2018 Flamengo 294 R$ 954,00 R$ 70,00 7,34% R$ 80,00 8,39% R$ 80,00 8,39%
2018 Flamengo 295 R$ 954,00 R$ 90,00 9,43% R$ 110,00 11,53% ND ND
2018 Flamengo 296 R$ 954,00 R$ 200,00 20,96% R$ 240,00 25,16% R$ 220,00 23,06%
2018 Fluminense 297 R$ 954,00 R$ 30,00 3,14% R$ 60,00 6,29% ND ND
2018 Fluminense 298 R$ 954,00 R$ 20,00 2,10% R$ 50,00 5,24% ND ND
2018 Fluminense 299 R$ 954,00 R$ 20,00 2,10% R$ 50,00 5,24% ND ND
2018 Fluminense 300 R$ 954,00 R$ 40,00 4,19% R$ 40,00 4,19% R$ 40,00 4,19%
2018 Botafogo 301 - NJ NJ NJ NJ NJ NJ
2018 Botafogo 302 - NJ NJ NJ NJ NJ NJ
2018 Botafogo 303 - NJ NJ NJ NJ NJ NJ
2018 Botafogo 304 - NJ NJ NJ NJ NJ NJ
2019 Vasco 305 R$ 998,00 NI NI R$ 60,00 6,01% R$ 60,00 6,01%
2019 Vasco 306 R$ 998,00 R$ 100,00 10,02% R$ 100,00 10,02% R$ 100,00 10,02%
2019 Vasco 307 R$ 998,00 R$ 80,00 8,02% R$ 80,00 8,02% R$ 80,00 8,02%
2019 Vasco 308 R$ 998,00 ND ND R$ 80,00 8,02% ND ND
2019 Flamengo 309 R$ 998,00 R$ 100,00 10,02% R$ 100,00 10,02% R$ 120,00 12,02%
2019 Flamengo 310 R$ 998,00 R$ 160,00 16,03% R$ 160,00 16,03% R$ 180,00 18,04%
2019 Flamengo 311 R$ 998,00 R$ 150,00 15,03% R$ 180,00 18,04% R$ 220,00 22,04%
2019 Flamengo 312 R$ 998,00 R$ 145,00 14,53% R$ 185,00 18,54% R$ 165,00 16,53%
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Apêndice J – Tabela de valores coletados por ID: leste inferior e superior e Oeste inferior
(2013-2019)

(conclusão)

ANO Clube ID
Salário
mínimo
(S.M)

Leste
Superior

S.M/
Leste

Superio
r

Leste
Inferior

S.M/
Leste

Inferior

Oeste
Inferior

S.M/
Oeste

Inferior

2019 Fluminense 313 R$ 998,00 ND ND R$ 40,00 4,01% ND ND
2019 Fluminense 314 R$ 998,00 R$ 20,00 2,00% R$ 50,00 5,01% ND ND
2019 Fluminense 315 R$ 998,00 R$ 20,00 2,00% R$ 80,00 8,02% R$ 80,00 8,02%
2019 Fluminense 316 R$ 998,00 R$ 20,00 2,00% R$ 50,00 5,01% ND ND
2019 Botafogo 317 - NJ NJ NJ NJ NJ NJ
2019 Botafogo 318 - NJ NJ NJ NJ NJ NJ
2019 Botafogo 319 - NJ NJ NJ NJ NJ NJ

2019 Botafogo 320 - NJ NJ NJ NJ NJ NJ
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Apêndice K – Tabela de valores coletados por ID: Maracanã Mais com e sem taxa 
(2013-2019)

(continua)

ANO Clube ID
Salário
mínimo
(S.M)

Maracanã +
sem taxa

S.M/
Maracanã +

sem taxa

Taxa
Maracanã +

Maracanã +
com taxa

S.M/
Maracanã +

com taxa

2013 Vasco 209 R$ 678,00 R$ 250,00 36,87% R$ 100,00 R$ 350,00 51,62%
2013 Vasco 210 R$ 678,00 R$ 120,00 17,70% R$ 40,00 R$ 160,00 23,60%
2013 Vasco 211 R$ 678,00 R$ 80,00 11,80% R$ 40,00 R$ 120,00 17,70%
2013 Vasco 212 R$ 678,00 R$ 80,00 11,80% R$ 40,00 R$ 120,00 17,70%
2013 Flamengo 213 R$ 678,00 R$ 800,00 117,99% FNE FNE FNE
2013 Flamengo 214 R$ 678,00 R$ 240,00 35,40% R$ 40,00 R$ 280,00 41,30%
2013 Flamengo 215 R$ 678,00 R$ 160,00 23,60% R$ 40,00 R$ 200,00 29,50%
2013 Flamengo 216 R$ 678,00 R$ 200,00 29,50% R$ 150,00 R$ 350,00 51,62%
2013 Fluminense 217 R$ 678,00 R$ 300,00 44,25% FNE FNE FNE
2013 Fluminense 218 R$ 678,00 R$ 180,00 26,55% FNE FNE FNE
2013 Fluminense 219 R$ 678,00 R$ 120,00 17,70% R$ 40,00 R$ 160,00 23,60%
2013 Fluminense 220 R$ 678,00 R$ 180,00 26,55% FNE FNE FNE
2013 Botafogo 221 R$ 678,00 R$ 120,00 17,70% R$ 40,00 R$ 160,00 23,60%
2013 Botafogo 222 R$ 678,00 R$ 160,00 23,60% FNE FNE FNE
2013 Botafogo 223 R$ 678,00 R$ 120,00 17,70% R$ 40,00 R$ 160,00 23,60%
2013 Botafogo 224 R$ 678,00 R$ 120,00 17,70% R$ 40,00 R$ 160,00 23,60%
2014 Vasco 225 R$ 724,00 R$ 80,00 11,05% R$ 40,00 R$ 120,00 16,57%
2014 Vasco 226 R$ 724,00 R$ 210,00 29,01% R$ 40,00 R$ 250,00 34,53%
2014 Vasco 227 R$ 724,00 R$ 120,00 16,57% R$ 40,00 R$ 160,00 22,10%
2014 Vasco 228 R$ 724,00 R$ 120,00 16,57% R$ 40,00 R$ 160,00 22,10%
2014 Flamengo 229 R$ 724,00 R$ 260,00 35,91% R$ 40,00 R$ 300,00 41,44%
2014 Flamengo 230 R$ 724,00 R$ 180,00 24,86% R$ 40,00 R$ 220,00 30,39%
2014 Flamengo 231 R$ 724,00 R$ 260,00 35,91% R$ 40,00 R$ 300,00 41,44%
2014 Flamengo 232 R$ 724,00 R$ 260,00 35,91% R$ 40,00 R$ 300,00 41,44%
2014 Fluminense 233 R$ 724,00 R$ 120,00 16,57% FNE FNE FNE
2014 Fluminense 234 R$ 724,00 R$ 140,00 19,34% R$ 40,00 R$ 180,00 24,86%
2014 Fluminense 235 R$ 724,00 R$ 120,00 16,57% FNE FNE FNE
2014 Fluminense 236 R$ 724,00 R$ 120,00 16,57% R$ 40,00 R$ 160,00 22,10%
2014 Botafogo 237 R$ 724,00 R$ 120,00 16,57% R$ 40,00 R$ 160,00 22,10%
2014 Botafogo 238 R$ 724,00 R$ 120,00 16,57% R$ 40,00 R$ 160,00 22,10%
2014 Botafogo 239 R$ 724,00 R$ 120,00 16,57% R$ 40,00 R$ 160,00 22,10%
2014 Botafogo 240 R$ 724,00 R$ 120,00 16,57% R$ 40,00 R$ 160,00 22,10%
2015 Vasco 241 R$ 788,00 R$ 60,00 7,61% R$ 85,00 R$ 145,00 18,40%
2015 Vasco 242 R$ 788,00 R$ 110,00 13,96% R$ 45,00 R$ 155,00 19,67%
2015 Vasco 243 R$ 788,00 R$ 200,00 25,38% R$ 45,00 R$ 245,00 31,09%
2015 Vasco 244 R$ 788,00 R$ 110,00 13,96% R$ 45,00 R$ 155,00 19,67%
2015 Flamengo 245 R$ 788,00 R$ 120,00 15,23% R$ 45,00 R$ 165,00 20,94%
2015 Flamengo 246 R$ 788,00 R$ 140,00 17,77% R$ 45,00 R$ 185,00 23,48%
2015 Flamengo 247 R$ 788,00 R$ 150,00 19,04% R$ 45,00 R$ 195,00 24,75%
2015 Flamengo 248 R$ 788,00 R$ 150,00 19,04% R$ 45,00 R$ 195,00 24,75%
2015 Fluminense 249 R$ 788,00 R$ 110,00 13,96% R$ 45,00 R$ 155,00 19,67%
2015 Fluminense 250 R$ 788,00 R$ 110,00 13,96% R$ 45,00 R$ 155,00 19,67%
2015 Fluminense 251 R$ 788,00 R$ 80,00 10,15% R$ 45,00 R$ 125,00 15,86%
2015 Fluminense 252 R$ 788,00 R$ 110,00 13,96% R$ 45,00 R$ 155,00 19,67%
2015 Botafogo 253 R$ 788,00 R$ 120,00 15,23% R$ 45,00 R$ 165,00 20,94%
2015 Botafogo 254 R$ 788,00 R$ 90,00 11,42% R$ 70,00 R$ 160,00 20,30%
2015 Botafogo 255 - NJ NJ NJ NJ NJ
2015 Botafogo 256 - NJ NJ NJ NJ NJ
2016 Vasco 257 R$ 880,00 R$ 100,00 11,36% R$ 45,00 R$ 145,00 16,48%
2016 Vasco 258 - ND ND ND ND ND
2016 Vasco 259 - NJ NJ NJ NJ NJ
2016 Vasco 260 - NJ NJ NJ NJ NJ
2016 Flamengo 261 R$ 880,00 R$ 180,00 20,45% R$ 45,00 R$ 225,00 25,57%
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Apêndice K – Tabela de valores coletados por ID: Maracanã Mais com e sem taxa 
(2013-2019)

(continuação)

ANO Clube ID
Salário
mínimo
(S.M)

Maracanã +
sem taxa

S.M/
Maracanã +

sem taxa

Taxa
Maracanã +

Maracanã +
com taxa

S.M/
Maracanã +

com taxa

2016 Flamengo 262 R$ 880,00 R$ 180,00 20,45% R$ 45,00 R$ 225,00 25,57%
2016 Flamengo 263 R$ 880,00 R$ 180,00 20,45% R$ 45,00 R$ 225,00 25,57%
2016 Flamengo 264 R$ 880,00 R$ 180,00 20,45% R$ 45,00 R$ 225,00 25,57%
2016 Fluminense 265 - ND ND ND ND ND
2016 Fluminense 266 - ND ND ND ND ND
2016 Fluminense 267 - NJ NJ NJ NJ NJ
2016 Fluminense 268 - NJ NJ NJ NJ NJ
2016 Botafogo 269 R$ 880,00 R$ 100,00 11,36% R$ 45,00 R$ 145,00 16,48%
2016 Botafogo 270 - NJ NJ NJ NJ NJ
2016 Botafogo 271 - NJ NJ NJ NJ NJ
2016 Botafogo 272 - NJ NJ NJ NJ NJ
2017 Vasco 273 R$ 937,00 R$ 150,00 16,01% R$ 45,00 R$ 195,00 20,81%
2017 Vasco 274 - ND ND ND ND ND
2017 Vasco 275 R$ 937,00 R$ 120,00 12,81% R$ 45,00 R$ 165,00 17,61%
2017 Vasco 276 - ND ND ND ND ND
2017 Flamengo 277 R$ 937,00 R$ 600,00 64,03% R$ 45,00 R$ 645,00 68,84%
2017 Flamengo 278 R$ 937,00 R$ 600,00 64,03% R$ 45,00 R$ 645,00 68,84%
2017 Flamengo 279 - ND ND ND ND ND
2017 Flamengo 280 R$ 937,00 R$ 190,00 20,28% R$ 45,00 R$ 235,00 25,08%
2017 Fluminense 281 R$ 937,00 R$ 150,00 16,01% R$ 45,00 R$ 195,00 20,81%
2017 Fluminense 282 - ND ND ND ND ND
2017 Fluminense 283 - ND ND ND ND ND
2017 Fluminense 284 - ND ND ND ND ND
2017 Botafogo 285 - NJ NJ NJ NJ NJ
2017 Botafogo 286 - NJ NJ NJ NJ NJ
2017 Botafogo 287 - NJ NJ NJ NJ NJ
2017 Botafogo 288 - NJ NJ NJ NJ NJ
2018 Vasco 289 - ND ND ND ND ND
2018 Vasco 290 R$ 954,00 R$ 150,00 15,72% R$ 50,00 R$ 200,00 20,96%
2018 Vasco 291 - NJ NJ NJ NJ NJ
2018 Vasco 292 - NJ NJ NJ NJ NJ
2018 Flamengo 293 R$ 954,00 R$ 150,00 15,72% R$ 80,00 R$ 230,00 24,11%
2018 Flamengo 294 R$ 954,00 R$ 160,00 16,77% R$ 65,00 R$ 225,00 23,58%
2018 Flamengo 295 R$ 954,00 R$ 165,00 17,30% R$ 55,00 R$ 220,00 23,06%
2018 Flamengo 296 R$ 954,00 R$ 500,00 52,41% R$ 55,00 R$ 555,00 58,18%
2018 Fluminense 297 R$ 954,00 R$ 100,00 10,48% R$ 65,00 R$ 165,00 17,30%
2018 Fluminense 298 - ND ND ND ND ND
2018 Fluminense 299 - ND ND ND ND ND
2018 Fluminense 300 - ND ND ND ND ND
2018 Botafogo 301 - NJ NJ NJ NJ NJ
2018 Botafogo 302 - NJ NJ NJ NJ NJ
2018 Botafogo 303 - NJ NJ NJ NJ NJ
2018 Botafogo 304 - NJ NJ NJ NJ NJ
2019 Vasco 305 R$ 998,00 R$ 100,00 10,02% FNE FNE FNE
2019 Vasco 306 R$ 998,00 R$ 100,00 10,02% R$ 55,00 R$ 155,00 15,53%
2019 Vasco 307 R$ 998,00 R$ 200,00 20,04% R$ 65,00 R$ 265,00 26,55%
2019 Vasco 308 R$ 998,00 R$ 185,00 18,54% R$ 65,00 R$ 250,00 25,05%
2019 Flamengo 309 R$ 998,00 R$ 240,00 24,05% R$ 65,00 R$ 305,00 30,56%
2019 Flamengo 310 R$ 998,00 R$ 835,00 83,67% R$ 65,00 R$ 900,00 90,18%
2019 Flamengo 311 R$ 998,00 R$ 935,00 93,69% R$ 65,00 R$ 1.000,00 100,20%
2019 Flamengo 312 R$ 998,00 R$ 430,00 43,09% R$ 65,00 R$ 495,00 49,60%
2019 Fluminense 313 R$ 998,00 R$ 90,00 9,02% R$ 65,00 R$ 155,00 15,53%
2019 Fluminense 314 - ND ND ND ND ND
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Apêndice K – Tabela de valores coletados por ID: Maracanã Mais com e sem taxa 
(2013-2019)

(conclusão)

ANO Clube ID
Salário
mínimo
(S.M)

Maracanã +
sem taxa

S.M/
Maracanã +

sem taxa

Taxa
Maracanã +

Maracanã +
com taxa

S.M/
Maracanã +

com taxa

2019 Fluminense 315 R$ 998,00 R$ 90,00 9,02% R$ 65,00 R$ 155,00 15,53%
2019 Fluminense 316 - ND ND ND ND ND
2019 Botafogo 317 - NJ NJ NJ NJ NJ
2019 Botafogo 318 - NJ NJ NJ NJ NJ
2019 Botafogo 319 - NJ NJ NJ NJ NJ

2019 Botafogo 320 - NJ NJ NJ NJ NJ
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Apêndice L – Tabela de valores de porcentagem do gráfico 6: “menor preço anual registrado
por clube do setor mais barato entre 2000 e 2019”

Ano Clubes

Vasco Flamengo Fluminense Botafogo

2000 1,32% 1,32% ND 0,66%

2001 ND 1,11% 1,67% ND

2002 1,50% 1,00% 1,50% 1,50%

2003 1,25% 1,25% 0,42% NI

2004 1,25% 0,77% 1,25% 1,15%

2005 1,15% FNE 1,15% FNE

2006 4,29% 4,29% 4,29% 3,33%

2007 5,26% 3,95% 3,95% 5,26%

2008 4,82% 4,82% 4,82% 4,82%

2009 2,15% 4,30% 2,15% 4,30%

2010 5,88% 5,88% 3,92% 5,88%

2013 1,47% 11,80% 5,90% 5,90%

2014 4,14% 5,52% 4,14% 5,52%

2015 5,08% 7,61% 5,08% 7,61%

2016 2,27% 9,09% 2,27% 6,82%

2017 6,40% 8,54% 3,20% NJ

2018 3,14% 5,24% 2,10% NJ

2019 4,01% 8,02% 5,01% NJ
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Apêndice M – Tabela de valores de porcentagem do gráfico 7: “Maior preço anual registrado
por clube do setor mais barato entre 2000 e 2019”

Ano Clubes

Vasco Flamengo Fluminense Botafogo

2000 1,47% 3,31% ND 0,66%

2001 ND 1,67% 1,67% ND

2002 2,78% 1,50% 1,50% 1,50%

2003 1,50% 1,50% 2,50% NI

2004 1,92% 1,92% 1,25% 1,25%

2005 1,92% FNE 1,92% FNE

2006 10,00% 8,57% 4,29% 5,00%

2007 8,57% 5,26% 5,26% 5,26%

2008 5,26% 7,23% 14,46% 7,23%

2009 4,30% 6,45% 4,30% 6,45%

2010 5,88% 5,88% 5,88% 5,88%

2013 11,80% 36,87% 11,80% 11,80%

2014 11,05% 13,81% 8,29% 11,05%

2015 10,15% 8,88% 7,61% 7,61%

2016 6,82% 9,09% 5,68% 6,82%

2017 7,47% 25,61% 6,40% NJ

2018 4,19% 18,87% 10,48% NJ

2019 8,02% 12,02% 8,02% NJ


