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Na condição de elemento central na cultura esportiva brasileira, o futebol tem 

sido capaz de gerar objetos marcantes na paisagem urbana, como os estádios que são 

dotados de notável centralidade funcional e simbólica. Além disso, o fanatismo 

praticado pelas torcidas alavanca o “nacionalismo” por um time a ponto de ser superior 

ao próprio Estado-Nação. 

 

 
Figura 1 Complexo do estádio Mineirão, em Belo Horizonte - MG. 

 
Partindo dessa simbologia amplamente apropriada pela população brasileira é 

possível afirmar que este esporte pode vir a contribuir significativamente para explicar 

fenômenos e categorias da Geografia através de uma perspectiva alternativa de ensino. 



 

Desse modo, o presente artigo tem como objetivo fornecer uma nova ótica de 

análise do espaço geográfico tornando sua compreensão mais simples através de um 

tema já enraizado no cotidiano desse país. 

O projeto intitulado “Futebol: uma nova perspectiva no Ensino de Geografia” foi 

a base deste artigo sendo aplicado na escola Coronel Artur da Silva Bernardes – CASB 

– na cidade de Viçosa-MG e, também, nos cursos pré-vestibulares Diferencial e 

Paróquia Santa Rita de Cássia, ambos da mesma cidade mineira. 

Em se tratando de uma temática de amplo apreço nacional, independentemente 

de etnia, credo ou classe social, o projeto pode vir a ser aplicado em instituições de 

Ensino Fundamental, Médio e Pré-Vestibular de toda ordem ou natureza e tendo em 

vista seu baixo custo operacional, a sua aplicação pode ser realizada em quaisquer 

instituições de ensino, sejam elas públicas ou privadas. 

Como método de analise é realizado a Abordagem Sistêmica. Onde, para a 

compreensão de um determinado processo, faz-se necessário o conhecimento do todo. É 

importante ressaltar que as aulas têm como base a Escola Humanista, valorizando o 

estudante e instigando o seu conhecimento prévio. 

O projeto é dividido em oito momentos sendo que cada um deles trabalha 

alguma temática da geografia em analogia com o Futebol. É importante destacar que 

cada momento não representa necessariamente uma hora aula, mas sim um tema 

relacionando o conteúdo ou vivência geográfica ao futebol. 

A duração da aula será relativa às infra-estruturas disponíveis e também a 

capacidade cognitiva dos estudantes, podendo variar o tempo necessário para a 

execução da mesma. 

O primeiro momento tem como tema “O que é futebol e quais suas origens”. 

Nesta aula o discente irá compreender a formação deste esporte e como o mesmo 

influencia em seu cotidiano e na história do país. A aula é aplicada utilizando a 

interdisciplinaridade como base, sendo que a convergência com a disciplina de 

Educação Física é fundamental. 

O professor de Educação Física conduz os alunos a um campo de futebol ou a 

uma quadra de futebol de salão onde faz a introdução das primeiras noções a respeito do 

futebol, suas regras, jogabilidade e a sua importância dentro do Brasil. 

Essa explicação prévia faz-se necessária haja vista a possibilidade de algum 

discente desconhecer esta pratica esportiva ou não se familiarizar com ela. 



 

Conforme a Confederação Brasileira de Futebol (2008), o futebol de campo, em 

linhas gerais, é um esporte composto por dois times com onze jogadores (um goleiro e 

dez jogadores de linha) em campo para cada equipe. O objetivo do jogo consiste em 

colocar a bola dentro da meta adversária um número superior de vezes do que o seu 

oponente o faz. 

O jogo é composto de dois tempos de quarenta e cinco minutos podendo ser 

prorrogados sendo que são separados por um intervalo de tempo de quinze minutos. 

Também fazem parte do jogo a comissão de arbitragem (um juiz principal e dois 

auxiliares), a comissão técnica (treinador, médico, massagista, e outros) e os jogadores 

reservas. 

Quanto ao espaço de jogo, este é composto de duas linhas limites laterais e dois 

limites de profundidade (linhas de fundo), conforme a figura abaixo: 

 

 
Figura 2 Dimensões e distribuição espacial de um campo de futebol 

 
Já o futebol de salão (futsal) apesar de ter sua composição diferente do futebol 

de campo, possui o mesmo objetivo sendo que o mesmo possa vir a ser usado na 

ausência de um campo de futebol. Além disso, as dimensões são semelhantes aos de 

futebol de campo, conforme a figura abaixo: 

 



 

 
Figura 3 Dimensões de um campo de futebol de salão 

 

De acordo com a Confederação Brasileira de Futebol de Salão (2008), em linhas 

gerais, o futsal é jogado entre duas equipes compostas por cinco jogadores cada, sendo 

que obrigatoriamente um é o goleiro. Além disso, é composto por dois árbitros (um 

principal e um auxiliar) que irão marcar as infrações ao longo do embate.  

Ao final da explanação é promovida a prática esportiva propriamente dita de 

modo a consolidar a teoria assimilada.  

O segundo momento é trabalhado em sala de aula tendo como viés a Revolução 

Industrial através da análise dos sistemas produtivos. A aula será em relação aos 

aspectos fabris, ressaltando a questão da disciplina sendo que o enfoque é o universo da 

fábrica como pedagogia autoritária do tempo. 

Antes da revolução industrial utilizava-se o tempo da natureza e com a gênese 

dessa, passou a ser utilizado o tempo do relógio, onde sua principal característica é de 

que ele esta em constante movimento, ou seja, não pára. Em outras palavras, o 

trabalhador também não pode parar, salvo ao meio do expediente para repor suas 

energias através do descanso e da alimentação. 

No futebol o tempo é igualmente fundamental. Ele é composto de dois períodos 

de quarenta e cinco minutos podendo ser prorrogados (o equivalente as horas extras no 

ambiente fabril). Além disso, entre os dois períodos, existe um intervalo de descanso de 

apenas quinze minutos. 

Assim como os operários devem obedecer estritamente as instruções do patrão, 

os jogadores também o devem em relação ao treinador. 



 

Tomando exclusivamente o futebol, podemos constatar outras configurações que 

se aproximam do ambiente fabril. A priori a dialética do trabalho em equipe e da 

especialização individual. 

O primeiro, de modo geral, diferencia a fábrica moderna da velha produção 

artesanal e, assim como na fábrica, os times1 são compostos de onze jogadores onde 

todos devem trabalhar para a coletividade. Se um jogador não obedecer às ordens do 

treinador existem outros com a vontade de participar do jogo (aqui podemos traçar um 

paralelo com o excedente de contingente operário conhecido como Exército Industrial 

de Reserva, talvez seja por isso que os jogadores que aguardam uma oportunidade para 

entrar em jogo fiquem no ‘banco de reserva’). 

Além disso, seguem outras analogias simples, porém curiosas: O estádio seria a 

fábrica, o clube a gerência fabril, os operários seriam os jogadores, os gols são os 

produtos e os espectadores consistiriam nos consumidores. 

Essa assimilação do meio fabril pelo estudante é fundamental para o mesmo 

compreender os sistemas de produção como o fordismo/taylorismo e o 

toyotismo/volvismo. 

No primeiro sistema de produção, além da produção em série, um elemento 

fundamental é a alta especialização do trabalhador numa determinada função. Ou seja, 

cada operário desempenha uma função específica, sendo que no futebol a retórica é a 

mesma. Mascarenhas (2002), em sua obra “Várzeas, operários e futebol: Uma outra 

geografia” deixa bastante clara esta questão: 

 
Cada uma das onze posições numa equipe de futebol pressupõe, para 
ser bem desempenhada, um conjunto específico de habilidades e 
atributos. Neste sentido, um goleiro deve possuir elevada estatura, 
elasticidade, reflexo e concentração; um defensor (zagueiro) deve 
possuir força física, estatura, capacidade de prever e se antecipar às 
jogadas do ataque adversário e, sobretudo bom senso de colocação no 
campo; um lateral-direito não pode obviamente ser canhoto (um 
lateral-esquerdo o deve), necessita vigor físico (para auxiliar o ataque) 
e mais habilidade que o zagueiro (a quem cabe basicamente “destruir” 
as investidas do adversário) para avançar com freqüência e fazer 
“cruzamentos”, e a estatura não compromete seu desempenho; um 
jogador de meio-campo, que também prescinde da estatura, deve 
possuir boa visão de jogo, espírito de liderança, saber conduzir a bola 
e possuir excelente “passe”, para armar com inteligência e precisão as 
jogadas de ataque, (pois atua na chamada zona de raciocínio”); por 
fim, um atacante deve reunir velocidade, boa pontaria, estatura e força 
física (para disputar com os defensores adversários as “bolas aéreas”) 

                                                 
1 Palavra que em sua origem inglesa corresponde a teams. 



 

e, sobretudo frieza e capacidade de resolução, pois, ao contrário do 
meio-campista, deve definir a jogada em fração de segundos. 
Defensores e atacantes devem “resolver” as situações rapidamente, 
mediante a escassez de tempo e espaço, ao contrário dos jogadores de 
meio-campo. (MASCARELHAS, 2002 p. 02) 

 

Além desta comparação inicial, o sociólogo João Boa Ventura (S/D) ao ser 

citado por Mascarenhas (2002) argumenta que existem quatro elementos do taylorismo 

presentes no futebol: a ênfase na velocidade (no futebol, um jogo rápido pode vir a 

determinar a vitória de uma equipe), especialização em poucas, mas decisivas 

habilidades (Leônidas da Silva, o ‘Diamante Negro’, ficou conhecido como o ‘inventor 

da bicicleta’ ou para tomar um exemplo mais atual, Robson de Souza, o ‘Robinho’ é 

perito no drible conhecido como ‘pedalada’), na cronometragem (dois tempos de 

quarenta e cinco minutos podendo ser prorrogados) e no trabalho em equipe (por melhor 

que seja um jogador, sozinho ele não obterá êxito no esporte). 

Para a compreensão do sistema toyotismo/volvismo também pode ser feita uma 

comparação com o futebol analisando outras características do esporte. 

Neste sistema de produção, além do Just in Time, ou seja, produzir a partir da 

necessidade do produto, o estudante deve assimilar a importância do conhecimento 

geral no sistema de produção. Para verificar essa característica no futebol basta 

comparar, por exemplo, o modo de jogo europeu com o brasileiro. No primeiro, as 

posições dos jogadores são fixas, ou seja, é pouco comum um jogador defensivo atuar 

na lateral do campo, por exemplo. Enquanto que no Brasil, é comum a troca de posições 

na medida em que muitas vezes faltam jogadores especializados na área, sendo 

necessário um conhecimento geral do modo de jogo em cada posição. 

O terceiro momento é concretizado com uma visita ao ambiente fabril onde os 

discentes podem compreender o sistema produtivo atual através da vivência. Na fábrica, 

todas as questões debatidas até então devem ser resgatadas para uma melhor 

compreensão do estudante. 

O quarto momento é marcado pela confecção de um mapa das indústrias 

brasileiras e também das principais regiões econômicas do Brasil. 

Além dos estudantes terem contato e fazerem uso dos rigores cartográficos, 

trabalhar com essa confecção também é importante na medida em que o discente tem 

contato com as três formas de assimilação conhecidas: a audição, visão e a sinestésica. 

Muitos estudantes que têm dificuldades com a distribuição espacial e podem ter suas 

dúvidas sanadas neste momento. 



 

A produção do mapa é feita mediante uma pesquisa prévia dos alunos, onde os 

mesmos levantaram os principais times do Brasil e da Inglaterra2. 

Assim como destacou Mascarenhas (2003), é possível constatar em sala de aula 

que o mapa da federação de futebol inglesa é praticamente idêntico ao mapa da 

Inglaterra industrial. Em outras palavras, a localização dos principais clubes é a mesma 

das principais fábricas. 

No Brasil, de acordo com o mesmo autor, o desenvolvimento econômico foi 

semelhante, sendo que o futebol se desenvolveu a priori em São Paulo e no Rio de 

Janeiro, as principais cidades industriais brasileiras no início do século XX. 

Entretanto, como o docente deve transcorrer a aula? Com a classificação do 

campeonato brasileiro já previamente pesquisada o professor irá propor ao estudante 

estabelecer a cidade sede de cada clube ranqueado3. 

A título de exemplo, ao verificar a cidade sede dos sete primeiros colocados do 

Campeonato Brasileiro de 2008 poderemos constatar as cidade que obtiveram os 

primeiros núcleos industriais do Brasil. O São Paulo Futebol Clube (que foi o primeiro 

colocado no campeonato brasileiro daquele ano) localiza-se na cidade de São Paulo-SP, 

o Grêmio Foot-Ball Porto Alegrense (2º) encontra-se na cidade de Porto Alegre-RS, o 

Cruzeiro Esporte Clube (3º) é da cidade mineira de Belo Horizonte, a Sociedade 

Esportiva Palmeiras (4º) é oriunda da cidade de São Paulo-SP, o Clube de Regatas 

Flamengo (5º) é da capital carioca, o Sport Club Internacional (6º) também é da cidade 

de Porto Alegre-RS e, por fim, o Botafogo de Futebol e Regatas (7º) é da cidade do Rio 

de Janeiro-RJ. 

 

                                                 
2 Foram consideradas “principais” as equipes que atuam na elite (primeira divisão) dos respectivos 
campeonatos. 
3 O professor pode ter acesso a estes dados no site oficial da Confederação Brasileira de Futebol (CBF). 



 

 
Figura 4 Mada dos sete primeiros colocados do campeonato brasileiro de 2008. Fonte: CBF. 

 
É importante ressaltar que a figura acima não possui os rigores cartográficos, 

mas é apenas para o docente visualizar como seria o resultado em grosso modo. 

Nota-se que a origem inglesa de alguns clubes é marcante até mesmo no nome 

da equipe como é o caso do Grêmio Foot-Ball Porto Alegrense e do Sport Club 

Internacional. 

Após a confecção dos mapas econômico-industriais é possível desenvolver um 

mapa da urbanização brasileira utilizando a mesma metodologia da anterior. 

No entanto, ao confeccionar os mapas, mais uma vez o rigor cartográfico deve 

imperar sendo que além do discente conseguir compreender a distribuição espacial tanto 

industrial quanto urbana no Brasil, ele também assimilará concomitantemente as noções 

de cartografia. 

Neste momento, além de confeccionar um mapa do desenvolvimento urbano 

brasileiro, o discente tem contato também com o futebol enquanto formador da cultura 

brasileira. 

Segundo o historiador Eric Hobsbawn (1989), ao ser citado por Mascarenhas 

(2002), o futebol tornou-se o tópico principal na conversa social de bar, uma “língua 

franca” para todos os operários. 



 

Sustenta o autor que tal jogo se aproveitou do vácuo deixado pelas esferas 

comunitárias (a aldeia, a família, o bairro, a paróquia) em desagregação na cidade 

moderna. São enfim as novas condições da vida urbana, a demandar novas tradições e a 

incorporar uma nascente classe operária, que contribui para a popularização do futebol.  

O jogo inicialmente se desenvolve no próprio ambiente da fábrica que veio a se 

localizar na periferia das cidades, de acordo com Ferreira (2005), onde na região das 

várzeas do rio desenvolvem-se os primeiro clubes do Brasil: tal como o Bangu Atletic 

Club (no estado do Rio de Janeiro) e o São Paulo Railway (no estado de São Paulo)4. É 

Importante ressaltar a influencia da Inglaterra, haja vista que as primeiras fábricas em 

solo brasileiro serem oriundas do capital daquele país.  

Neste instante, é possível fazer um parêntese. Tento em vista a necessidade de 

água para o sistema produtivo, as fábricas vieram a se localizar próximas aos rios. 

Desse modo, a prática do futebol começou a ser realizada na várzea dos mesmos. 

Uma alternativa para o docente neste instante é explicar para os estudantes como 

se constitui uma vertente partindo da análise da “várzea”. 

Contudo, voltando à questão urbana, as cidades que mais se desenvolveram 

economicamente no país são as que tiveram maiores investimentos industriais. E no 

início da industrialização no Brasil, assim como na Inglaterra, as cidades eram dotadas 

de significativa desordem e de supressão as classes populares. O futebol foi o meio 

encontrado pela emergente classe operária de diversão simples, barato e de ascensão 

social. 

Em relação a esta última, o diretor do clube (que não raramente coincidia com o 

dono da fábrica) notou que a popularização do futebol poderia lhe render lucro maior 

caso seu operário atuasse bem nas partidas de futebol. Desse modo alguns operários, 

conforme Ferreira (2005), passaram a categoria de operário-jogador tendo maiores 

regalias no trabalho e no início da década de 1930, se profissionalizando. 

No sexto momento é trabalhada a questão do nacionalismo e de uma das 

principais categorias de análise da Geografia: o Território. 

As aulas dialógicas aplicadas têm por escopo trabalhar a questão do 

nacionalismo e sua relação com o Território, sendo que não raramente o “nacionalismo” 

por um time extrapola ao do Estado-Nação. Além disso, é trabalhada a categoria de 

território utilizando basicamente as nomenclaturas e a estrutura física do futebol. 

                                                 
4 Existem muitas divergências quanto à origem do futebol em solo brasileiro, contudo não entraremos 
neste debate no presente artigo. 



 

Hobsbawn (1987) sendo citado por Ferreira (2005) classificou o futebol como "a 

religião leiga da classe operária".  

Esta citação sintetiza como o fanatismo pelos clubes brasileiros se intensificou 

no Brasil. 

Isso ocorreu devido ao fato de que na gênese do futebol (seja na Inglaterra ou no 

ou Brasil) fosse praticado apenas pela elite intelectual e econômica. Mas pelas 

circunstâncias já citadas ele se tornou amplamente aceito pelas classes populares. 

Conforme Ferreira (2005), quando um time composto genuinamente pela classe 

operária tinha um embate contra um time da elite econômica era comuns ameaças e 

insultos aos jogadores que agrediam ou simplesmente faziam uma ‘entrada’5 mais dura 

no adversário de outra classe social. 

Os torcedores da classe proletariada, mais do que pela fábrica torciam pelo 

companheiro de profissão durante uma partida, e quando o mesmo sofria uma falta mais 

violenta era agredido física ou verbalmente, o espectador sentia que a agressão foi feita 

justamente contra ele ou sua classe, sendo não raro o conflito físico entre torcidas 

opostas.  

Este conflito de classe no futebol é bastante marcante no Brasil. A exemplo, a 

torcida do Botafogo de Futebol e Regatas - RJ em jogo contra o Clube de Regatas 

Flamengo - RJ entoa o seguinte canto quanto este último esta perdendo ou perde o 

embate: “Favela! Favela! Favela! Silêncio na Favela”6. Tal canto preconceituoso 

generaliza o torcedor deste último clube e evidencia uma aparente diferença social entre 

ambas torcidas, que remota as suas origens. 

Para melhor trabalhar a questão, irei mostrar rapidamente o histórico de ambos 

os clubes. 

O Botafogo de Futebol e Regatas surgiu da fusão do Clube de Regatas Botafogo 

e do Botafogo Football Club. O time a priori era formado basicamente por jogadores 

brancos e da elite econômica do Rio de Janeiro.  

Já o Clube de Regatas Flamengo também teve origens nas regatas cariocas, 

contudo, no futebol ele foi mais aceito pelas classes populares por permitir jogadores 

desta origem e também de negros. 

                                                 
5 Termo futebolístico para quando um jogador adversário tenta tomar a posse da bola com mais rispidez 
sendo não raro o excesso de força física. 
6 Fonte: www.racismonofutebol.org.br. 



 

É possível postular que foi nesse ambiente que teve início o fanatismo por um 

time, pois pouco a pouco o espectador passou a se identificar mais com uma equipe do 

que com o jogador, tendo em vista o significativo número de jogadores oriundos de sua 

classe social. 

Dentro dessa perspectiva, é sabido que o nacionalismo é uma das essências da 

formação do Estado-Nação. E para essa efetivação faz-se necessário, também, uma 

identificação com o território. Essa importante categoria de análise da geografia 

(Território) pode ser estudada, também, dentro dos elementos e simbologias do futebol. 

De acordo com Rogério Haesbaert (2006) um território deve ser constituído por 

fronteira, relações de poder e soberania. Todos estes elementos fazem parte do universo 

futebolístico. 

O jogo é disputado dentro de um espaço limitado (as famosas quatro linhas, que 

são as duas linhas de fundo e as duas linhas laterais) o qual podemos fazer analogia a 

fronteira. Além disso, existe a disputa pelo território através de relações de poder 

aparentemente iguais (pois cada time é composto por onze jogadores) em busca de uma 

soberania para além do seu lado do campo, mas sim por todo o território em jogo. 

As relações de poder também podem ser observadas entre as torcidas rivais 

quando entoam cantos de incentivos a suas equipes ou quando ofendem ou ameaçam as 

equipes rivais ou a torcida rival, sendo não raras às vezes em que a agressão torna-se 

física. Neste caso é constatada uma relação desigual de poder tendo em vista a 

disparidade numérica entre as torcidas. 

Ao argumentar sobre as relações de poder, o docente pode dialogar com o 

estudante a respeito da questão do poder em si. 

Iná Elias de Castro et. al. (2008) em seu livro “Geografia: Conceitos e Temas”, 

cita Hannah Arendt (1985) para conceituar o poder: 

 

O poder corresponde à habilidade humana de não apenas agir, mas de 
agir em uníssono, em comum acordo. O poder jamais é propriedade de 
um indivíduo; pertence ele a um grupo e existe apenas enquanto o 
grupo se mantiver unido. Quando dizemos que alguém está ‘no poder’ 
estamos na realidade nos referindo ao fato de encontrar-se esta pessoa 
investida de poder, por certo número de pessoas, para atuar em seu 
nome. No momento em que o grupo, de onde se originara o poder 
(potestas in populo, sem um poço ou um grupo não há poder), 
desaparece, ‘o seu poder’ também desaparece (CASTRO, 2008 apud 
ARENDT, 1985) 

 



 

Castro (2008) ainda citando a Arendt (1985) afirma que o poder não necessita de 

justificativas, no entanto demanda legitimidade. A perda imediata ou progressiva desta 

faz eclodir a violência. 

Esta constatação é bastante clara num embate futebolístico. Para vencer uma 

partida, usualmente, uma equipe precisa impor seu poder sobre a outra. Quando uma 

das equipes começa a perder o poder ou é ‘dominada’ existe uma tendência de ela 

começar a usar de métodos ilícitos comumente violentos. 

O sétimo momento tem seu conteúdo diluído ao longo da disciplina, mas é 

essencial na medida em que evidencia a utilização do futebol como instrumento de 

manipulação pela mídia escrita ou radio - televisiva. Além disso, nele também é 

trabalhada outra importante categoria de análise da geografia: o lugar. 

Acredito que este momento é um dos mais importantes, pois ele atua diretamente 

na formação de uma consciência critica no aluno. 

A Ditadura Militar no Brasil (1964 a 1985) pode ser explicada basicamente pelo 

fanatismo quase religioso das torcidas organizadas, onde o futebol foi um instrumento 

para o controle das massas. 

A título de exemplo, podemos citar a seleção da Copa do Mundo de 1970, 

liderada pelo então considerado rei do futebol Edson Arantes do Nascimento, Pelé, na 

conquista do tricampeonato mundial de futebol, no México. Os militares, que tomaram 

o poder a pouco do evento, se ‘apoderam’ dessa equipe e de sua conquista para 

transmitir uma imagem de desenvolvimento do Estado brasileiro. Sendo que tal 

informação foi amplamente divulgada pela mídia de massa no Brasil. 

 

 
Figura 5 Capitão da seleção de 1970, Carlos Alberto, e o general Médici seguram a taça Jules 

Rimet. 

 



 

Outra inferência interessante é a importância faraônica que a mídia apresenta 

durante a realização da Copa do Mundo de Futebol. 

Neste momento o docente pode trabalhar este evento enquanto lugar do futebol. 

Dirce Suertegaray (2001) acredita que o lugar é mais um conceito operacional 

do ponto de vista geográfico. A Cartografia representa o lugar através da escala do 

local, ou seja, de dimensão pontual. 

Já o professor Milton Santos (1997) advoga que o lugar é um cotidiano 

compartilhado entre as mais diversas pessoas, firmas, instituições e conflito são à base 

da vida em comum. Trata-se de um conceito que evoca a relação com o mundo. 

Suertegaray (2001) ao citar Santos (1997) pensa que o lugar pode também ser 

trabalhado na perspectiva de um mundo vivido, que leve em conta outras dimensões do 

espaço geográfico. 

È justamente nesta perspectiva que um país que venha sediar a Copa do Mundo 

de Futebol (como foi o caso da Alemanha em 2006 e será o da África do Sul em 2010, 

para citar dados mais contemporâneos) pode ser considerado, ainda que por um curto 

espaço de tempo, como o lugar do futebol. 

 
Figura 6 Público acompanhando a Copa do Mundo da Alemanha, em Berlin, numa 'fun fest'7. 

 
O discente irá compreender que naquele mês onde se realizam os embates, o país 

sede torna-se o espaço vivido do futebol, o cotidiano de relações entre firmas, 

instituições e pessoas. 

                                                 
7 Em 2006, na Copa da Alemanha, a FIFA criou a Fun Fest, evento em lugar público para as pessoas 
assistirem aos jogos através de telões. Nesses eventos, são vendidos comida, bebida e produtos oficiais da 
Copa. 18 milhões de pessoas assistiram aos jogos nesses locais, enquanto 3,3 milhões viram as partidas 
nos estádios.  
 



 

Este momento é bastante interessante, onde o nacionalismo do brasileiro (dessa 

vez em relação ao Estado-Nação) é realmente comparado ao do estadunidense durante o 

seu processo de independência. 

Os carros, ruas e as pessoas são pintados com as cores da nação (azul, verde e 

amarelo) e os olhos ficam fixados na televisão durante a realização do evento. As ditas 

rivalidades entre clubes durante o período entre copas como as de Flamengo e 

Botafogo, Internacional e Grêmio, Corinthians e Palmeiras e tantas outras pelo Brasil 

são transcendidas para a rivalidade entre países como Inglaterra e França ou Brasil e 

Argentina. 

Esse nacionalismo que tem data para ocorrer pode e deve ser debatido pelo 

docente resgatando o momento anterior. 

Por que ele ocorre apenas de quatro em quatro anos? Por que esse amor 

incondicional por um clube ou pelo futebol em detrimento do estado-nação? São 

indagações que o professor pode estar lançando para o discente durante a aula, de modo 

a desenvolver seu raciocínio crítico. 

O último momento aqui proposto é o de trabalhar a questão do meio técnico-

cinetífico-informacional e a Globalização. Neste, será feito um pedido para que os 

alunos pesquisem em quais times os jogadores da seleção brasileira atuam. Desse modo 

eles vão perceber que apesar dos jogadores comporem a seleção do Brasil, a sua grande 

maioria joga em grandes clubes espalhados pelo mundo. 

A “facilidade” de um jogador se locomover para jogar entre várias cidades ou 

países pode passar a impressão de que o mundo é menor e desse modo é possível 

trabalhar as novas técnicas que permeiam o meio técnico-cinetífico-informacional 

evidenciado pelo professor Milton Santos (1994). 

Esse “encurtamento” das distâncias pode ser utilizado para trabalhar a questão 

da “Aldeia Global” e conseqüentemente a Globalização. 

Desse modo, apesar de não existir um conceito formado e adotado pela 

academia, os estudantes irão entender a globalização como um fenômeno 

contemporâneo. 

Todavia, como advoga o professor Milton Santos (2005) em sua obra “Por uma 

outra Globalização”, este processo possui varias facetas. 

Nem todos os jogadores vão ter a oportunidade de jogar em grandes clubes e 

receber fabulosos salários, sendo que muitos deles irão jogar em clubes medianos ou 

sem expressão pelo país ou então cair no esquecimento.  



 

O universo simbólico do futebol vai além dos fatos sociais ocorridos nos 

estádios, no campo e nas arquibancadas. Contudo, é notório como sua importância é 

difundida pela mídia e pela população como um todo, indo muito além do tempo 

regulamentar de uma partida. 

No sentido de abrir uma nova perspectiva de estudo geográfico, procuramos aqui 

inserir o futebol, um esporte amplamente difundido em território brasileiro, em sala de 

aula. 

Obviamente não é nossa intenção aqui esgotar esta vasta temática, apontamos 

alguns caminhos a serem observados de modo a simplificar e tornar mais agradável o 

processo de ensino-aprendizagem na ciência geográfica. 
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