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 O estádio Governador Magalhães Pinto, mais conhecido como Mineirão, destaca-

se no cenário urbano de Belo Horizonte, sendo um de seus pontos de referência. Sua 

inauguração, aos 5 de setembro de 1965, contemplou a capital mineira com um espaço 

esportivo grandioso, moderno, ideal para celebração do futebol. Ao longo do tempo, a 

função do Mineirão ampliou-se, sendo utilizado, atualmente, de diversas formas pelos 

cidadãos, que estabelecem redes de sociabilidade, conferindo-lhe, assim, uma imagem 

singular no contexto da cidade. Nessa perspectiva, a dissertação analisa o fenômeno 

urbano da sociabilidade para melhor compreender como este estádio é utilizado. Acredita-

se que através dos usos as pessoas qualificam o espaço, desenvolvem interações sociais e, 

dessa forma, constroem sua imagem. 

 

3DODYUDV�FKDYH: sociabilidade, estádio Mineirão, usos de espaço público. 
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 The Governor Magalhães Pinto Stadium, best know as Mineirão, stands out in Belo 

Horizonte landscape being one of its points of reference. Inaugurated in September 5th 

1965, gove to the capital of Minas a wonderful center of sports, modern, appropriate for 

the football. Through time, Mineirão functions was larger, being used, nowadays, in many 

ways by citizens that produce sociability nets, giving so a singular image in the urban city. 

In this outline, the work analyses the urban phenomenon of sociability to understand best 

how is used this stadium. Is believed that by utilization people improve the space, 

accomplish social interactions and, in doing so, make their image. 

 

 .H\�ZRUGV: sociability, Mineirão stadium, public space’s utilizations. 
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No mundo contemporâneo, a cidade, palco de inúmeras mudanças, posta-se como 

rico campo de análise. Há uma tendência mundial em desenvolver uma história urbana, na 

qual as cidades procuram afirmar sua especificidade e representatividade em nível 

nacional e até mesmo internacional. 

Vale ressaltar que a partir do século XIX, o espaço da cidade passa a ser visto 

como um fenômeno social. Tal demarcação cronológica explica-se menos por razões 

teóricas e mais por problemas práticos, surgidos devido ao rápido crescimento das cidades.  

No século XIX, com o desenvolvimento da industrialização, o capitalismo ganhava 

novas forças na acumulação de capital. A decorrência de tal sinergia é o fenômeno urbano. 

Com o crescimento urbano iniciou-se uma série de alterações e surgiram, daí, novos 

processos – como marginalidade, sub habitação, multidão, delinqüência, choque cultural – 

que delinearam um novo modo de vida, típico do habitante do mundo das cidades, ou 

melhor dizendo, das metrópoles. 

A metrópole é um aglomerado de pessoas com interesses diferenciados, onde se 

estabelecem relações e atividades. Max Weber (1996), ao analisar a ética protestante, 

verificou que a mesma foi inerente ao desenvolvimento do espírito do capitalismo, pois 

contribuiu para delinear o comportamento dos indivíduos segundo uma racionalização 

metódica de conduta. A racionalidade, presenciada em todas as esferas da sociedade 

ocidental, juntamente com a economia do dinheiro, domina a metrópole do mundo 

ocidental, na qual a vida se desenrola, segundo princípios capitalistas, baseados na 

racionalização, monetarização, calculabilidade, objetividade, pontualidade, exatidão, 

praticidade, contabilidade, especialização profissional. É um ritmo veloz, jamais antes 

vivido pelo ser humano, que se instala de maneira a criar condições e modos de vida 

típicos, aos quais as pessoas acabam por se adaptar. 

O contexto urbano moderno, portanto, forjou um estilo de vida próprio, 

essencialmente paradoxal, através do qual os indivíduos vivenciam situações permeadas 

por racionalidade, impessoalidade e objetividade, de um lado, e por uma autonomia, 

liberdade e subjetividade, de outro lado. E é justamente no espaço da metrópole que as 

redes de sociabilidade urbana são tecidas. 

A paisagem urbana, desde o século XIX, passou a ganhar corpo através da pena 

dos literatos. Baudelaire, Poe e outros transpuseram para o texto o espetáculo das ruas, da 
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vida pública, do espaço das cidades. A cidade tornava-se a personagem principal de 

histórias de crimes, violência, prostituição, sendo, ainda, cenário de revoltas, solidão; 

paisagem de sedução e conflito; enfim, mito literário, símbolo da modernidade. As 

palavras de Pedro Nava refletem esse sentimento de topofilia, de amor e fascínio pelo 

espaço, no caso, de Belo Horizonte da década de 1920: ³3DUD� VHPSUH�� -DPDLV� SRGHUHL�
HVTXHFHU�PH� GH� WL� %HOR�+RUL]RQWH�� GH� WL� QRV� WHXV� DQRV� YLQWH�� (�� VH� LVVR� DFRQWHFHU�� TXH��
FRPR�QR� VDOPR��PLQKD�PmR�GLUHLWD�VH� UHVVHTXH�H�TXH�D� OtQJXD� VH�PH�SUHJXH�QR�FpX�GD�
ERFD��%HOR��EHOR�%HOR�+RUL]RQWH�´�(Nava, 1976: 306-307). 

Belo Horizonte, por exemplo, é uma cidade que, principalmente em comemoração 

de seu centenário em 1997, vem sendo objeto de análise sob diversos prismas. Sua 

dinâmica urbana apresenta uma ebulição humana, postando-se como instigante campo de 

pesquisas. 

 Vale ressaltar que o pensamento sobre o espaço é ele próprio um processo 

histórico, determinado socialmente. Cumpre destacar que a ciência é histórica, ou seja, 

uma maneira específica de buscar explicações. Dessa forma, o conhecimento sobre o 

espaço deve ser visto como produto de ordem social, produzido ao longo do tempo, 

constituindo-se de vários prismas de explicações. 

 As Ciências Sociais tratam, dentre outros assuntos, do mundo urbano, de 

fenômenos sociais; referem-se ao que acontece na cidade. Sua importância consiste em 

analisar as experiências culturais, as manifestações religiosas, as relações sociais, o fluxo e 

as diferentes formas de uso de espaços urbanos, contribuindo para um melhor 

entendimento da dinâmica da vida urbana. 

 No contexto da cidade de Belo Horizonte destaca-se o Mineirão, como um de seus 

pontos de referência. Nessa perspectiva, o presente trabalho analisa a sociabilidade 

estabelecida no estádio Governador Magalhães Pinto a fim de verificar os usos e as 

interpretações realizados pelos cidadãos em relação a este espaço público. Dessa forma, 

busca-se compreender o significado e a inserção deste estádio no cenário urbano da capital 

mineira. 

 A idéia de Richard Morse (1993) de ver a cidade como gente permite analisar o 

urbano não somente como produto originado da junção de vigas e cimento, mas como um 

espaço onde as pessoas estabelecem ações recíprocas, tecendo os fios da história da 

cidade. A partir dessa sugestão é possível descobrir novas visões sobre um lugar que, a 

princípio, parece tão comum, tão conhecido. É um olhar curioso, cuidadoso, atento, capaz 
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de revelar novidades surpreendentes. Nesse sentido, o presente estudo procura analisar o 

Mineirão, transcendendo sua visão de estádio futebolístico. 

 A cidade e os espaços públicos se apresentam como objeto de estudo privilegiado 

por estabelecerem estreita relação entre modos de vida e organização sócio-espacial. Além 

do traçado de ruas, mais que prédios construídos, a cidade é feita de pessoas. É no 

movimento diário no trabalho, nas escolas, na vida cotidiana que ela ganha vida. A cidade, 

portanto, só existe como espaço ocupado. Este espaço não é um agente autônomo, mas 

produzido por homens, coletiva ou individualmente, que delineiam o panorama urbano, 

estruturando e compondo, assim, a cidade mesma. 

 Os fenômenos sociais, especialmente referentes ao contexto urbano belo-

horizontino, atraem grande interesse dos pesquisadores. Verificam-se várias publicações 

de diversos assuntos sobre a história de Belo Horizonte, com visões multifacetadas, 

construídas por pesquisadores de diferentes áreas de atuação. No entanto, nenhum desses 

trabalhos refere-se à proposta de verificar como, por meio da sociabilidade desenvolvida 

por diversos atores, o espaço público do Mineirão é utilizado, conferindo-lhe, assim, um 

significado próprio.  

 Segundo Leonardo Castriota, ³$� KLVWyULD� GH� %HOR� +RUL]RQWH� p� D� KLVWyULD� GH�
SURGXomR�GH� tFRQHV�XUEDQRV�H�GH�QRYRV�HVSDoRV�SDUD�XPD�QRYD�VRFLHGDGH´�(1998: 15). 

Nesse sentido, a região da Pampulha é exemplar. 

 No início dos anos de 1940, ao assumir a prefeitura, Juscelino Kubitschek (JK) 

decidiu dotar a capital mineira de obras modernas. Com uma confiança contagiante, um 

temperamento de constante otimismo, JK resolveu presentear a cidade com um lugar de 

conforto e beleza, que expressasse a modernização física da capital. 

 A Pampulha, local escolhido para tal empreendimento, tornar-se-ia expressão 

concreta da política de Juscelino. Este ex-prefeito afirmava:  

³������HX�Mi�FRQKHFLD�GH�PDQHLUD�SURIXQGD�RV�VpULRV�SUREOHPDV�GH�%HOR�+RUL]RQWH��
XPD� FLGDGH� QRYD�� PDO� VDtGD� GRV� FXHLURV�� PDV� Mi� DSUHVHQWDQGR� SUREOHPDV� GH�
FLGDGH�JUDQGH��0LQKDV�DWHQo}HV�VH�YROWDUDP��SDUWLFXODUPHQWH��SDUD�D�3DPSXOKD��QD�pSRFD�XP�KRUUtYHO�H�PDOFKHLURVR�DODJDGLoR��TXH�HX�SUHWHQGLD�XUEDQL]DU��(�R�
XUEDQL]HL�GD�PDQHLUD�PDLV�PRGHUQD�SRVVtYHO��FRP�D�DMXGD�GH�JHQWH�GH�H[SUHVVmR�
QR�UDPR��&RQYLGHL��SDUD�LVVR��R�MRYHP�DUTXLWHWR�2VFDU�1LHPH\HU��TXH�Mi�VH�KDYLD�
GHVWDFDGR� FRPR� XP� GRV� DXWRUHV� GR� EHOR� HGLItFLR� GR�0LQLVWpULR� GD� (GXFDomR�´�
(Pinheiro Neto, 1994: 67). 

 

 E assim, no início dos anos de 1940, Oscar Niemeyer projetava o Conjunto 

Arquitetônico da Pampulha, concretizando, em 1945 com a sua inauguração, o projeto de 

modernidade juscelinista para a cidade de Belo Horizonte. Dessa forma, com os edifícios 
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do Iate Clube, da Casa do Baile, do Cassino (atual Museu de Arte) e da Igreja São 

Francisco de Assis, a Pampulha passou a participar da definição do estilo de vida belo-

horizontino, postando-se como ícone da modernidade, cartão postal da capital, local de 

lazer e descanso para os habitantes da cidade. 

 Segundo Marcelo Cedro, 

³$� PDLRU� REUD� GD� DGPLQLVWUDomR� GR� SUHIHLWR� -XVFHOLQR� .XELWVFKHN� ������ IRL� R�
FRQMXQWR� DUTXLWHW{QLFR� GD� 3DPSXOKD�� (VVH� HPSUHHQGLPHQWR�� DR� ODGR� GH�
UHYROXFLRQDU�D�HVWpWLFD�XUEDQD��WDPEpP�GLYXOJRX�D�FXOWXUD�GD�FLGDGH�SDUD�DOpP�
GRV� KRUL]RQWHV� GH� 0LQDV� *HUDLV� H� GR� %UDVLO�� DR� SURGX]LU� XPD� REUD� GH� DUWH�UHFRQKHFLGD� LQWHUQDFLRQDOPHQWH� FRPR� PDUFR� DUTXLWHW{QLFR� GR� PRGHUQLVPR´�
(2002: 64). 

 

O Conjunto Arquitetônico da Pampulha, obra realizada na gestão municipal de 

Kubitschek, apresenta-se como um símbolo de um clima contagiante de otimismo que, 

posteriormente, atingiu dimensões nacionais, quando Juscelino assumiu a faixa 

presidencial em 1956, uma vez que o estilo de administrar do ex-prefeito da capital 

mineira foi adotado e aperfeiçoado pelo presidente da República.  

Na presidência, Juscelino governava segundo orientações da ideologia nacional 

desenvolvimentista. Era disseminada uma confiança no futuro do país como grande nação. 

Dessa forma, o crescimento econômico era amparado por um projeto nacional que 

conclamava os brasileiros a auxiliarem no progresso do país. Instalava-se, assim, o 

sentimento de comoção nacional em torno de uma causa coletiva: o desenvolvimento do 

Brasil. 

Era o período dos anos dourados, em que o país se projetava internacionalmente, 

seja com a arquitetura de Oscar Niemeyer e o urbanismo de Lúcio Costa, seja com a Bossa 

Nova, bem como com o Cinema Novo. Indústrias novas – de bens de consumo duráveis –, 

ao lado de Petrobrás, Eletrobrás, Usiminas, contribuíam para insuflar o clima de otimismo, 

oferecendo melhoria na qualidade de vida para, principalmente, a classe média urbana, 

através da fabricação de carros, geladeiras, televisores e outros aparelhos 

eletrodomésticos. 

O momento era favorável a realizações audaciosas, como a construção e a 

inauguração de Brasília, em 1960. Tal clima era propício para disseminar ³D�LGpLD�GH�TXH�
WRGR�R� SDtV� VH� HPSHQKDYD�QXPD� OXWD�FRQWUD�R� DWUDVR�H�GH�TXH�R� SHVVLPLVPR�QmR� WLQKD�
OXJDU´ (Pimentel, 1993: 58). 

O Brasil, até então de tradição agrária, mudava seu perfil com a industrialização e a 

urbanização, possibilitadas também devido à inversão de capital estrangeiro. O fator 
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fundamental desse “ sucesso”  era justificado, segundo os governantes, pela união dos 

brasileiros – animados com a melhoria da qualidade de vida urbana – na crença no 

progresso de todo o país. Com a legitimação de suas propostas e ações pela população, JK 

conseguiu realizar seus intentos político-econômicos sem maiores entraves sociais.  

No governo federal de Kubitschek, o Estado centralizava as decisões e o 

planejamento econômico, com valorização do sentimento nacionalista. Foi exatamente a 

concepção de nacional desenvolvimentismo que norteou sua política econômica. 

O final dos anos 1950 e início dos anos 1960 constituíram-se como conjuntura 

especial no cenário político e econômico do país, no qual projetos foram engendrados para 

conquista do desenvolvimento.  

Dentre as instituições da época, o Instituto Superior de Estudos Brasileiros (ISEB) 

destacou-se na tarefa de oferecer sustentação teórica ao projeto político e econômico 

governamental. Cumpre esclarecer que o ISEB foi criado em 14 de julho de 1955, durante 

o governo do Presidente João Café Filho. Contudo, foi, ao elaborar a ideologia nacional 

desenvolvimentista, no governo de Juscelino, que esta instituição se tornou hegemônica. 

De acordo com o ISEB, a consciência nacionalista – caracterizada por um 

nacionalismo crítico, consciente, autêntico – traria em si a redenção do Brasil. Para isso, 

era preciso substituir a cultura “ inautêntica” , estrangeira, antinacional, oferecendo à 

população brasileira uma imagem genuína da realidade do país, contemplando recursos 

que representassem a cultura nacional. Nessa perspectiva, foi utilizado como símbolo de 

brasilidade um fenômeno, dentre outros, que vinha empolgando multidões: o futebol.  

No panorama esportivo, cumpre dizer que os “ anos dourados”  iniciaram-se com 

uma derrota amarga dos brasileiros para os uruguaios, em 16 de julho de 1950, no 

Maracanã, o maior estádio coberto do mundo, especialmente construído para sediar o 

campeonato mundial. Contudo, na copa da Suécia, em 1958, o Brasil conquistou o título 

de campeão mundial, o que contribuiu para a construção da imagem de autoconfiança, 

fundamental para a legitimação do programa desenvolvimentista. Posteriormente, em 

1962, o Brasil conquistou o bicampeonato mundial, consagrando-se, de vez, como o “ país 

do futebol” . 

O futebol, portanto, tem sido utilizado como um dos instrumentos de legitimação 

de política de governos junto à sociedade civil. Nesse sentido, o uso simbólico do futebol 

pelo Estado ocorreu em diferentes épocas, sendo um dos elementos da construção de 

imaginários desenvolvimentistas e, por extensão, da construção – e afirmação – da 

identidade nacional brasileira. O futebol está presente na identidade brasileira, gravado na 
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memória das pessoas como um traço de nossa cultura ou até mesmo como um estilo de 

vida. 

O contexto favorecia a fabricação e a divulgação de um ideário nacionalista, em 

que o futebol – juntamente com o carnaval e o samba – tornou-se expressão típica da 

brasilidade. Elementos do futebol foram ressaltados, como o seu aspecto democrático e de 

trabalho coletivo. Nesse sentido, negros e pobres, ao lado de brancos e ricos, 

“ trabalhavam”  para a vitória do Brasil. Assim como o país era campeão no futebol, seria 

campeão no campo da economia, da cultura e do social através do esforço de todos os 

brasileiros. 

Nesse clima de euforia sócio-econômico-cultural nascia a vontade de construir um 

novo estádio para Minas Gerais, em Belo Horizonte. O então governador Juscelino, ciente 

de tal desejo, designou, em 1954, uma comissão para planejá-lo. Todavia, seus interesses 

voltaram-se para sua candidatura à presidência. O projeto de Eduardo Mendes Guimarães 

Júnior e Gaspar Garreto, de 1957, esperou até o ano de 1960, quando foram definidos os 

acertos para a construção. Assim, no dia 5 de setembro de 1965, após cinco anos de obras, 

abriram-se os portões do estádio Governador Magalhães Pinto pela primeira vez. 

O estádio é uma obra gigantesca que representa as pretensões e expectativas 

daquele momento histórico: grandioso (para um público de 130 mil pessoas), imponente (o 

segundo maior estádio coberto do mundo), em uma região moderna da cidade (Pampulha), 

inserindo-se, assim, não somente como palco futebolístico, mas também como um símbolo 

de modernização e desenvolvimentismo na capital mineira. 

De acordo com Roberto Drummond, o Mineirão é o "mar dos mineiros". O estádio 

coberto é uma obra arquitetônica arrojada, que contempla a cidade com um espaço 

adequado para eventos esportivos, além de ser utilizado também para outras finalidades, 

como encontros religiosos, shows musicais e atividades comerciais, como a venda de 

automóveis. 

A presente dissertação analisa o estádio Governador Magalhães Pinto como um 

espaço público onde florescem redes de sociabilidade. Na verdade, o Mineirão deixou de 

servir exclusivamente à proposta esportiva, transformando-se, gradativamente, em um 

espaço onde são desenvolvidas relações informais, e também o surgimento de grupos de 

usuários, que fazem do estádio um ponto de encontro, de troca de vivências. Há uma 

transcendência de sua função esportiva e, assim, uma transformação em um caleidoscópio 

de cores, formas, cheiros, sons, olhares. É um espetáculo não só de futebol, mas de 

sociabilidades. 
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A análise sobre o fenômeno urbano da sociabilidade realizou-se a partir das 

contribuições teóricas de Max Weber (com o conceito de DomR� VRFLDO), Georg Simmel 

(com o conceito de VRFLDomR) e Michel Maffesoli (com o conceito de VRFLDOLGDGH).  

 A sociabilidade é compreendida como um fenômeno urbano típico das cidades 

contemporâneas que, longe de ser considerado de pequena importância, é peça 

fundamental na constituição das sociedades, da vida das pessoas, sendo reveladora de 

estilos de vida, visões de mundo, experiências culturais. Nesse sentido, a análise sobre a 

sociabilidade é capaz de revelar o que os homens pensam, sentem, vivem e como eles 

experimentam seus relacionamentos consigo, com os outros e com os espaços públicos. 

 Para a sociabilidade não importam conteúdos, razões econômicas, religiosas, 

políticas ou de outra natureza; não vale atribuições do indivíduo em termos de VWDWXV 
social, nível de escolaridade, profissão. Não há um propósito objetivo nesta interação. A 

sociabilidade se apóia em qualidades pessoais como cordialidade, amabilidade, 

desenvoltura, desenvolvendo-se por impulso, inesperadamente, espontaneamente. 

A sociabilidade desenvolve-se sob diversas maneiras, mas sua forma típica – 

conforme Georg Simmel – é rápida, fugaz, sem deixar vestígios. Depende do carisma, da 

simpatia de cada indivíduo. Não são relevantes a posição social, a riqueza, a rede de 

relações que um indivíduo possui, mas o sentimento recíproco de disponibilidade 

psíquica-espacial-temporal para o desenvolvimento do contato. Os indivíduos são tidos 

como iguais e as diferenças são desconsideradas em função de estarem num mesmo lugar, 

no mesmo momento e com mesmo sentimento de atração para realizarem uma interação.  

Tal interação é fruto da vontade do indivíduo de estar junto, em companhia do 

outro, de querer compartilhar algo. Considerando a dimensão espacial, vale dizer que a 

sociabilidade se desenvolve em espaços da cidade. Nesse sentido, o Mineirão posta-se 

como espaço onde se elaboram interações sociais. As pessoas se destinam ao estádio 

Governador Magalhães Pinto movidas por diferentes causas, acabam se aproximando 

umas das outras – sejam conhecidas ou não – e desenvolvem redes de sociabilidade. 

Trata-se de momentos de experiências de trocas simbólicas, nas quais uma palavra, 

um gesto, um objeto, um sorriso revelam uma prática social. Nesse sistema de relações 

está presente o aspecto lúdico, prazeroso. Embora a sociabilidade seja efêmera, é uma 

forma agradável de passar o tempo em companhia do outro. 

 Acredita-se que o estudo das redes de sociabilidade apresenta-se como instigante e 

revelador, pois possibilita uma melhor compreensão da vida social urbana, no caso, belo-
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horizontina. A análise de como se dão interações possibilita verificar a convivência dos 

usuários na relação com o espaço e entre si mesmos.  

 No espaço público do Mineirão pode-se encontrar o desenvolvimento de diferentes 

sociabilidades. O mote da análise, inclusive, é exatamente este e constitui o título do 

presente trabalho: Como um lugar, com uma proposta específica de sociabilidade, 

ultrapassa sua função esportiva? Eis a questão que norteia este estudo. 

A análise sobre a sociabilidade em um estádio de futebol traz alguma originalidade. 

Apresenta a idéia de que é na dinâmica social que o Mineirão se constrói continuamente e 

que seu espaço público é utilizado, construindo, assim, seu significado no contexto da 

cidade de Belo Horizonte. A originalidade do tema é verificada até mesmo em razão de 

ordem teórica: se por um lado não houve dificuldade em obter informações jornalísticas e 

iconográficas sobre o estádio, por outro lado não existe produção acadêmica que analisa o 

Mineirão segundo as formas de interações sociais. 

 Acredita-se que a especificidade de cada espaço é formada por seu contexto e por 

seus usuários. ³6XDV�IXQo}HV�H�FRWLGLDQR�SRGHP�VHU�GLVWLQWRV��SRLV�VmR�GDGRV�D�SDUWLU�GD�
DSURSULDomR�GDV�SHVVRDV´�(Coulon, 1995a: 8). O espaço urbano, então, é uma produção 

social, onde as pessoas constroem, criam e ultrapassam o planejado inicialmente através 

de interações sociais, construindo mesmo a imagem do local. Cumpre ressaltar que tal 

construção é feita ao longo do tempo, por isso pode-se dizer que um espaço urbano possui 

suas próprias lembranças. Nessa perspectiva, o estádio Governador Magalhães Pinto é um 

lugar de memória, onde sinais de um passado encontram-se vivos na memória dos 

cidadãos. 

O estudo refere-se à análise das formas de uso de espaço público; as aspirações que 

conduzem os cidadãos a estabelecerem redes de sociabilidades; bem como construção 

constante da imagem do Mineirão, feita segundo a visão, as aspirações, as ações e as 

percepções de seus usuários. Trata-se de um fenômeno urbano que não é facilmente 

mensurável e, até mesmo, difícil de ser captado e traduzido em dados estatísticos. Dessa 

forma, a pesquisa realizou-se segundo procedimentos metodológicos qualitativos. 

A investigação orientou-se pela tradição da sociologia compreensiva, tal como 

desenvolvida por Max Weber: tratou-se de buscar compreender interpretativamente o 

sentido que os sujeitos atribuem às suas ações. Esta é, segundo Weber, a tarefa mesma da 

Sociologia: alcançar uma compreensão objetiva dos sentidos das ações orientadas pelos 

cidadãos. 
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 Segundo as palavras do autor, ³7UDWD�VH��QHVWH�FDVR��GH�WRUQDU�LQWHOLJtYHO�SDUD�QyV�
>VRFLyORJRV@�R�GHVHQURODU�GD�DomR�SRU�HOHV�>VXMHLWRV�VRFLDLV@�PRWLYDGD��D�SDUWLU�GH�VHXV�
SRQWRV� GH� RULHQWDomR� LQWHUSUHWDGRV� LQWHOHFWXDOPHQWH� QD� PHGLGD� GR� SRVVtYHO�� RX�
LQWXLWLYDPHQWH�UHYLYLGRV�QD�PDLRU�DSUR[LPDomR�SRVVtYHO�´ (Weber, 1991: 4). 

 A perspectiva sociológica do Interacionismo Simbólico1, que se apóia numa 

pesquisa empírica, foi utilizada conforme o procedimento de observação participante. 

Segundo tal procedimento, �R� VRFLyORJR� VH� FRORFD� QXPD� SRVLomR� GH� 
REVHUYDomR�
SDUWLFLSDQWH
�������HOH�VH�HVIRUoD�HP�VH�LQWHJUDU�VRFLDOPHQWH�QD�XQLGDGH�TXH�TXHU�REVHUYi�
OD�SDUD�FRPSUHHQGr�OD�GR�LQWHULRU���(Boudon, 1971: 14). Assim, o pesquisador consegue 

adquirir um conhecimento mais profundo do mundo social estudado – inserindo-se nele, 

de certo modo –, a fim de compreender o significado das interações sociais desenvolvidas 

pelos atores nos espaços urbanos. 

A Etnometodologia, assim como o Interacionismo Simbólico, tem sua origem na 

escola de Chicago2 e também auxiliou na realização da dissertação. Trata-se de um 

procedimento metodológico que procura, por meio de uma observação atenta, revelar os 

métodos pelos quais os cidadãos interpretam a realidade social urbana. Segundo Alain 

Coulon,  

³2� REMHWLYR� GD� HWQRPHWRGRORJLD� p� D� EXVFD� HPStULFD� GRV� PpWRGRV� TXH� RV�
LQGLYtGXRV� XWLOL]DP� SDUD� GDU� VHQWLGR� H�� DR� PHVPR� WHPSR�� FRQVWUXLU� VXDV� Do}HV�
FRWLGLDQDV�� FRPXQLFDU�� WRPDU� GHFLV}HV�� UDFLRFLQDU��3DUD� RV� HWQRPHWRGyORJRV�� D�VRFLRORJLD�VHUi��SRUWDQWR��R�HVWXGR�GHVVDV�DWLYLGDGHV�GH�WRGRV�RV�GLDV��TXHU�VHMDP�
WULYLDLV� RX� HUXGLWDV�� FRQVLGHUDQGR� TXH� D� SUySULD� VRFLRORJLD� GHYH� VHU� DSUHFLDGD�
FRPR�XPD�DWLYLGDGH�FRWLGLDQD�KDELWXDO�´�(1995b:17). 

 
 
A Etnometodologia, portanto, consiste em um trabalho de objetivação que 

transforma objetos empíricos em objetos sociológicos. Para tanto, propõe-se a analisar, 

através das ações dos cidadãos, os procedimentos por estes usados ³SDUD�OHYDU�D�WHUPR�DV�
GLIHUHQWHV�RSHUDo}HV�TXH�UHDOL]DP�HP�VXD�YLGD�FRWLGLDQD�´ (Coulon, 1995b: 15). 

Coulon afirma que a análise do modo como as pessoas constroem suas 

representações e estruturam suas práticas sociais deve ser feita a partir das perspectivas 

dos próprios cidadãos, dos seus pontos-de-vista. Para tal finalidade, a análise da 

                                                
1 O Interacionismo demarcou a importância da natureza simbólica na vida social. É através das atividades 
interativas estabelecidas pelos e entre os indivíduos que se pode compreender as significações sociais. As 
interações são compostas por ações que possuem vários significados, tornado-se, assim, um fenômeno 
sociológico, que constitui a própria vida social. 
 
2 Escola de Chicago constitui-se em uma escola de atividade, que realiza estudos relativos à vida social 
urbana. Sua explicação concentra-se na ação dos atores individuais, no sentido que eles atribuem aos outros 
atores, objetos, símbolos que os rodeiam e que eles próprios fabricam no seu ambiente urbano. 
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conversação postou-se como um recurso eficiente, pois, conforme o autor, ela ³PRVWUD�
FRPR� FRORFDPRV� HP� DomR�� HP� QRVVD� FRWLGLDQLGDGH� PDLV� EDQDO�� QRVVD� FRPSHWrQFLD� H�
FRQKHFLPHQWR�DSURIXQGDGR�H�GHWDOKDGR�GD�HVWUXWXUD�VRFLDO�´ (Coulon, 1995b: 41). 

O trabalho de campo teve papel fundamental. A pesquisa de campo utilizou-se de 

técnicas, tais como: observação, entrevistas, produção de fotos, a fim de analisar o 

desenvolvimento de sociabilidades no Mineirão para verificar, ainda, suas imagens, seu 

uso, seu significado, segundo seus usuários. 

O Mineirão – seja quando há jogos de futebol, seja com eventos religiosos, ou 

mesmo em dias de venda de automóveis – apresenta-se como um caleidoscópio, um 

mosaico de fragmentos, constituindo-se em um local heterogêneo, dinâmico, plural. 

Nesse sentido, a pesquisa sobre usos e sociabilidades desenvolvidos pelos cidadãos 

no espaço público do estádio Governador Magalhães Pinto envolveu, dentre outros, um 

procedimento metodológico que desenvolve o olhar. Contudo, não coube a pretensão de 

conseguir captar e compreender o fenômeno da sociabilidade urbana em sua completude. 

 Tratou-se de um recurso de observar a realidade de uma maneira específica, diante 

da variabilidade de possibilidades. Refere-se ao exercício do olhar atento, com detida 

observação e esforço interpretativo. Vale dizer que pensar a cidade impõe a atitude de 

estranhamento, que permite redescobrir a paisagem urbana, esboçando aspectos até então 

desapercebidos por seus habitantes. Nessa perspectiva, foi incorporada a sugestão de 

Canevacci: 

³(VWRX�FRQYHQFLGR�GH�TXH�p�SRVVtYHO�HODERUDU�XPD�PHWRGRORJLD�GD�FRPXQLFDomR�
XUEDQD�PDLV�RX�PHQRV�SUHFLVD��FRP�D�VHJXLQWH�FRQGLomR��D�GH�TXHUHU�SHUGHU�VH��
GH�WHU�SUD]HU�QLVVR��GH�DFHLWDU�VHU�HVWUDQJHLUR��GHVHQUDL]DGR�H�LVRODGR��DQWHV�GH�VH�
SRGHU� UHFRQVWUXLU� XPD� QRYD� LGHQWLGDGH� PHWURSROLWDQD�� 2� GHVHQUDL]DPHQWR� H� R�
HVWUDQKDPHQWR� VmR� PRPHQWRV� IXQGDPHQWDLV� TXH� �� PDLV� VRIULGRV� GR� TXH�
SUHGHWHUPLQDGRV� �� SHUPLWHP� DWLQJLU� QRYDV� SRVVLELOLGDGHV� FRJQLWLYDV�� DWUDYpV� GH�
XP� UHVXOWDGR� µVXMR¶�� GH�PLVWXUDV� LPSUHYLVtYHLV� H� FDVXDLV� HQWUH� QtYHLV� UDFLRQDLV��
SHUFHSWLYRV�H�HPRWLYRV��FRPR�XQLFDPHQWH�D�IRUPD�FLGDGH�VDEH�FRQMXJDU´��(1993,  
p. 15-16). 

 

Pelo contato visual, o objeto de estudo pôde ser revelado em seus aspectos 

menosprezados, marginalizados, desconsiderados, até então, pelos atores sociais nas suas 

atividades cotidianas. Dessa forma, tais aspectos, sob uma observação crítica, tornaram-se 

informações fundamentais para analisar a sociabilidade e os usos desenvolvidos pelos 

cidadãos no Mineirão. 

A observação participante é um procedimento do campo da Antropologia. Foi 

Malinowski, tido como o etnólogo por excelência, que inovou o trabalho de campo, com 

tal procedimento de investigação. Na introdução de $UJRQDXWDV� GR� 3DFtILFR� 2FLGHQWDO 
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(publicado em 1922) descreve minuciosamente os princípios dessa prática, propondo a 

convivência diária, observando diretamente e participando de conversas e acontecimentos 

ocorridos na unidade social estudada para melhor compreendê-la. 

Os métodos etnográficos para estudo das relações urbanas foram apropriados pela 

Escola de Chicago, que desenvolveu, por sua vez, os métodos de observação de Lowie e 

também Franz Boas, que trabalhou com Malinowski. Cumpre esclarecer que enquanto os 

etnólogos do início do século XX utilizam a observação participante especialmente para 

estudo de tribos indígenas e aborígines, a Escola de Chicago recorre a este procedimento 

para analisar o contexto urbano, as relações sociais desenvolvidas nas cidades. 

Nessa perspectiva, as pesquisas sobre o ambiente urbano que adotam a perspectiva 

interacionista se apóiam em diversas formas de observação participante, a fim de 

compreender mais precisamente como os atores sociais constroem suas redes de interação. 

Contudo, é preciso especificar o sentido da observação participante segundo a abordagem 

de alguns autores. 

Para Budford Junker, os tipos de papéis teoricamente possíveis para o trabalho de 

campo consistem em: 1) SDUWLFLSDQWH� LQWHJUDO, que vive conforme os hábitos dos atores 

que estuda, correndo risco de “ virar nativo” ; 2) SDUWLFLSDQWH�FRPR�REVHUYDGRU� aquele que 

participa da vida dos atores estudados, mas não chega a assumir completamente a cultura 

dos observados; 3) REVHUYDGRU�FRPR�SDUWLFLSDQWH, procedimento em que o pesquisador se 

revela aos atores estudados como um observador, realizando um contato mais superficial 

com os mesmos; 4) REVHUYDGRU�FRPSOHWR, em que o contato com os atores sociais se dá 

estritamente pelo olhar, à distância, sem envolvimento. 

Patricia Adler e Peter Adler destacam três papéis relativos à observação 

participante: SHULIpULFR, DWLYR e LPHUVR. Em suas palavras verifica-se uma aproximação 

com as definições de Junker: 

³R� SDSHO� µSHULIpULFR¶� >p� DTXHOH@� DWUDYpV� GR� TXDO� R� SHVTXLVDGRU� HVWi� ������ HP�
FRQWDWR�HVWUHLWR�H�SURORQJDGR�FRP�RV�PHPEURV�GR�JUXSR��PDV�QmR�SDUWLFLSD�HP�
VXDV� DWLYLGDGHV� ������ R� SDSHO� µDWLYR¶� >p� DTXHOH@� DWUDYpV� GR� TXDO� R� SHVTXLVDGRU�DEDQGRQD� D� SRVLomR� XP� WDQWR� PDUJLQDO� GH� REVHUYDGRU� SDUWLFLSDQWH� ������ SDUD�
GHVHPSHQKDU� XP� SDSHO�PDLV� FHQWUDO� QR� TXDGUR� HVWXGDGR�� 3DUWLFLSD� DWLYDPHQWH�
GDV�DWLYLGDGHV�GR�JUXSR��DVVXPH�UHVSRQVDELOLGDGHV��FRPSRUWD�VH�FRPR�XP�FROHJD�
HP� UHODomR� DRV� PHPEURV� GR� JUXSR� ������ R� SDSHO� GR� PHPEUR� FRPSOHWDPHQWH�
µLPHUVR¶�QR�JUXSR�������>p�DTXHOH�VHJXQGR�R�TXDO@�R�SHVTXLVDGRU�SRVVXL�R�PHVPR�HVWDWXWR� GRV� RXWURV� PHPEURV� GR� JUXSR�� FRPSDUWLOKD� DV� PHVPDV� YLV}HV� H�
VHQWLPHQWRV�H�SHUVHJXH�RV�PHVPRV�REMHWLYRV��$VVLP��SRGH�ID]HU�D�H[SHULrQFLD��SRU�
VL� PHVPR�� GDV� HPRo}HV� H� FRQGXWDV� GRV� SDUWLFLSDQWHV�´� (Adler e Adler, apud 
Coulon, 1995b: 75). 

�
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Os autores Raymond Quivy e Luc Van Campenhoudt compreendem a observação 

participante como uma forma de reunir informações, podendo ser GLUHWD ou LQGLUHWD. 

Segundo eles:  

³$� REVHUYDomR� GLUHFWD� p� DTXHOD� HP� TXH� R� SUySULR� LQYHVWLJDGRU� SURFHGH�
GLUHFWDPHQWH�j�UHFROKD�GDV�LQIRUPDo}HV��VHP�VH�GLULJLU�DRV�VXMHLWRV�LQWHUHVVDGRV��
������2V�VXMHLWRV�REVHUYDGRV�QmR�LQWHUYrP�QD�SURGXomR�GD�LQIRUPDomR�SURFXUDGD��
(VWD�p�PDQLIHVWD�H�UHFROKLGD�GLUHFWDPHQWH�QHOHV�SHOR�REVHUYDGRU��
�1R�FDVR�GD�REVHUYDomR�LQGLUHFWD��R�LQYHVWLJDGRU�GLULJH�VH�DR�VXMHLWR�SDUD�REWHU�D�LQIRUPDomR� SURFXUDGD�� $R� UHVSRQGHU� jV� SHUJXQWDV�� R� VXMHLWR� LQWHUYpP� QD�
SURGXomR� GD� LQIRUPDomR�� (VWD� QmR� p� UHFROKLGD� GLUHFWDPHQWH�� VHQGR�� SRUWDQWR��
PHQRV�REMHFWLYD�´�(Quivy, Campenhoudt, 1998: 164). 

 

A observação realizada no estádio Governador Magalhães Pinto seguiu as 

orientações apontadas pelos autores supracitados, concentrando-se numa observação, seja 

LQGLUHWD (Quivy e Campenhoudt), com SDSHO� DWLYR (Patricia Adler e Peter Adler), seja 

como um REVHUYDGRU�FRPR�SDUWLFLSDQWH (Junker). 

Nesta perspectiva, foi realizado o procedimento da observação no espaço público 

do Mineirão não como um observador à distância, numa situação marginal, sem contato 

com os cidadãos. Tampouco foi uma experiência de viver na mesma intensidade os 

sentimentos e as percepções dos atores. Procurou-se uma posição intermediária, em que 

houve contato com as pessoas, mas foram resguardados devidos cuidados para não 

desenvolver uma visão comum, familiar, típica dos freqüentadores. 

Tal procedimento metodológico foi desenvolvido nos seguintes dias e eventos: 

- Dia 15/06/2003: Jogo Clássico entre Atlético e Cruzeiro; 

- Dia 19/06/2003: XI Torcida de Deus; 

- Dia 22/06/2003: Feira de Automóveis; 

- Dia 15/11/2003: Celebrando Deus – Batismo de 50 mil almas; 

- Dia 29/02/2004: Jogo Clássico entre Atlético e Cruzeiro; 

- Dia 25/04/2004: Feira de Automóveis. 

As observações em campo, portanto, consistiram em contatos superficiais, com 

conversas informais com pessoas que usam o espaço do estádio, bem como no 

desenvolvimento de um olhar crítico, que buscou enxergar além da opacidade causada por 

uma visão familiar, por um olhar acostumado, domesticado, viciado. Tal procedimento 

possibilitou captar alguns detalhes que passam desapercebidos na vida diária e que 

revelam questões significativas para a análise, no caso, da sociabilidade no Mineirão. 
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Os relatórios elaborados a partir da observação participante demonstraram, dentre 

outros aspectos, o comportamento dos freqüentadores em dias de diferentes eventos, o 

perfil dos usuários, bem como os usos que fazem do Mineirão. 

Em relação à pesquisa de campo, ainda, cumpre dizer que as entrevistas com 

usuários foram um recurso imprescindível para melhor compreender como o estádio 

Governador Magalhães Pinto é utilizado por eles, quais suas percepções em relação a este 

local.  

As entrevistas constituem-se em recurso que auxilia o pesquisador a ter contato 

mais direto com o ambiente urbano vivido pelas pessoas. Tal procedimento metodológico 

expressou uma diversidade dos discursos, em que cada entrevistado expressou seu ponto-

de-vista, sua subjetividade. As entrevistas possibilitaram, então, reunir uma variedade de 

visões e interpretações sobre o espaço urbano em questão.  

As entrevistas foram temáticas, relativas ao tema específico da pesquisa, orientadas 

por roteiros – em $QH[R� ��. Estes foram flexíveis, previamente definidos, conforme o 

tema central, a fim de respeitar o perfil dos depoentes, sua liberdade de expressão.  

Buscou-se abranger maior variedade de tipos sociais possível, sobretudo quanto ao 

sexo e a idade – QR�$QH[R� � segue a lista de entrevistados. Foram analisados como os 

grupos vivenciam o espaço do Mineirão, quais as formas de uso, o desenvolvimento das 

redes de sociabilidade, afinal, ³p�DWUDYpV�GDV� UHODo}HV�HVWDEHOHFLGDV�HQWUH� ������R� HVSDoR�
ItVLFR�QDWXUDO�H�RV�SURFHVVRV�VRFLDLV��HFRQ{PLFRV��GHPRJUiILFRV�H�FXOWXUDLV�TXH�VH�FRQVWUyL�
D�SDLVDJHP�XUEDQD�´(Almeida, 2001: 78). 

Em relação ao perfil dos entrevistados, a observação feita por Quivy e 

Campenhoudt foi considerada: 

³1RV� FDVRV� HP� TXH� VH� HQFDUD� XP� PpWRGR� GH� HQWUHYLVWD� VHPL�GLUHFWLYD� ������� R�
LQYHVWLJDGRU�QmR�SRGH��UHJUD�JHUDO��GDU�VH�DR�OX[R�GH�HQWUHYLVWDU�PXLWR�PDLV�GR�
TXH�XPDV�GH]HQDV�GH�SHVVRDV��1HVVHV�FDVRV��R�FULWpULR�GH�VHOHomR�GHVVDV�SHVVRDV�p� JHUDOPHQWH� D� GLYHUVLGDGH� Pi[LPD� GRV� SHUILV� UHODWLYDPHQWH� DR� SUREOHPD�
HVWXGDGR��(1998: 163).  

 
O procedimento de entrevistas não se restringiu à coleta de depoimentos, à mera 

enumeração de relatos. Afinal, o pesquisador deve desempenhar a função de “ filtro” , ou 

seja, deve realizar uma interpretação crítica das multifacetadas visões, percepções e 

representações dos entrevistados conforme o fio condutor do processo de produção de 

conhecimento. 

Vale ressaltar que a documentação escrita sobre a temática em questão é escassa; 

as entrevistas, portanto, postaram-se como recurso metodológico complementar a outros 
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procedimentos de pesquisa, já que, ao dar voz a diferentes atores sociais, as entrevistas 

permitiram gerar informações que não se encontravam registradas em documentos de 

outra natureza. 

O roteiro das entrevistas dirigidas apresentava perguntas gerais, comuns a todos os 

freqüentadores, com questões relativas à imagem do estádio, às formas de uso, à 

freqüência dos usuários, à importância do Mineirão para a cidade; e perguntas específicas, 

que consideram o perfil dos usuários (freqüentadores de futebol, de eventos religiosos, da 

feira de carros e vendedores), segundo o uso que fazem do Mineirão. 

Foram realizadas entrevistas nos mesmos dias em que foram feitas observações 

participantes e produzidas fotografias, exceto nos dias 29/02/2004 e 25/04/2004, quando 

foi utilizado apenas o recurso da observação. Ao todo, foram feitas 10 entrevistas com 

torcedores de futebol, 11 com trabalhadores do Mineirão, 13 com freqüentadores de 

eventos religiosos e 7 com freqüentadores da Feira de Automóveis. Os entrevistados foram 

selecionados, buscando-se maior diversidade de perfis, não se concentrando em um tipo 

específico. Dessa forma, constituem-se em cidadãos comuns, usuários do estádio que têm 

seu perfil identificado na dissertação segundo nome, profissão e idade. 

 O percurso metodológico contou, ainda, com uma documentação múltipla. À 

pesquisa bibliográfica (relativa à conjuntura histórica da construção do estádio, aos 

projetos desenvolvimentistas, ao fenômeno da sociabilidade urbana, bem como aos 

procedimentos metodológicos), somaram-se a pesquisa documental (revista 0DQFKHWH e 

jornais, como 'LiULR� &DWyOLFR �

, (VWDGR� GH� 0LQDV, &RUUHLR� GD� 0DQKm) e a pesquisa 

iconográfica (fotos antigas, selecionadas em livros, revistas e jornais, e fotos atuais, 

produzidas quando da pesquisa de campo, gentilmente cedidas por Carlos Beraldino de 

Oliveira e Suzana Marília dos Anjos Oliveira e acessadas na Internet).  

 Cumpre esclarecer que o recurso imagético, especificamente as fotos atuais do 

estádio e seus usuários, contribuiu para demonstrar as redes de sociabilidade 

desenvolvidas, em que os cidadãos atribuem sentido ao Mineirão. O objetivo de se 

trabalhar com fotografias foi o de realizar um exercício de reflexão sobre a maneira como 

as pessoas se relacionam com o espaço supracitado4. 

                                                
3 Cumpre destacar que o�'LiULR apresentou ampla cobertura (praticamente cotidianamente) do processo de 
construção e inauguração do estádio Governador Magalhães Pinto, tendo sido, por isso, uma fonte de 
considerável relevância para a dissertação, sendo, inclusive, mais utilizado que outros periódicos 
pesquisados. 
4 Vale dizer que, em relação às fotos produzidas durante a realização do evento &HOHEUDQGR�'HXV�±����PLO�
DOPDV houve problema técnico, que resultou na perda das mesmas. Para ilustrar tal evento religioso recorreu-
se, então, a fotos dos fiéis. Contudo, deve-se esclarecer que não houve comprometimento da análise pois, 
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 As fotografias são registros da realidade material. É uma imagem fixa que possui 

uma linguagem não verbal de fácil entendimento. Tais fontes imagéticas, submetidas a 

uma operação teórico-metodológica, possibilitam compreender e interpretar, dentre vários 

aspectos, as interações sociais e os usos de espaços públicos. Segundo Collier Junior, ³RV�
GHWDOKHV�GDV� UHODo}HV�HQWUH�DV�SHVVRDV�SRGHP�VHU�DQDOLVDGRV�DWUDYpV�GR�XVR�GH�VLPSOHV�
IRWRJUDILDV��$V� IRWRJUDILDV� SHUPLWHP�D�REVHUYDomR�GR�FRPSRUWDPHQWR� ItVLFR�SHVVRDO��GD�
SRVWXUD��GDV�H[SUHVV}HV�IDFLDLV��GRV�JHVWRV�GDV�PmRV�H�GRV�EUDoRV�´ (1973: 56). 

 O detalhe fotográfico capta instantes de acontecimentos, por isso trata-se de uma 

representação da realidade. Nessa perspectiva, as fotos auxiliam na análise, interpretação e 

observação de como as pessoas atribuem sentido a suas ações, como elas se interagem 

entre si e com o espaço do Mineirão, além de informarem sobre as imagens do estádio em 

dias dos eventos estudados. De acordo com Maria Eliza Linhares Borges, ³3DUD�DOpP�GH�
VXD�GLPHQVmR�SOiVWLFD��HODV�>IRWRV@�QRV�S}HP�HP�FRQWDWR�FRP�RV�VLVWHPDV�GH�VLJQLILFDomR�
GDV�VRFLHGDGHV��FRP�VXDV�IRUPDV�GH�UHSUHVHQWDomR��FRP�VHXV�LPDJLQiULRV�´�(2003: 79). 

 Diante do exposto, cumpre elucidar que a dissertação se estrutura em três 

capítulos. No primeiro, intitulado ³6RFLDELOLGDGH� 8UEDQD�� HQIRTXHV� WHyULFRV´ são 

apresentados e discutidos conceitos de autores que estudaram a vida urbana 

contemporânea, que possibilitam melhor compreender o fenômeno da sociabilidade no 

cenário da cidade. Para tanto, o conceito de DomR� VRFLDO, de Max Weber; VRFLDomR, de 

Georg Simmel; e VRFLDOLGDGH, de Michel Maffesoli são analisados e constituem, no 

presente trabalho, um capítulo teórico, que se encerra com uma interseção de tais 

conceitos de modo a construir um conceito de sociabilidade. 

 ³0LQHLUmR��PRGHUQL]DomR�H�GHVHQYROYLPHQWLVPR�HP�%HOR�+RUL]RQWH´ é o título do 

segundo capítulo. É apresentada a conjuntura histórica da construção e inauguração do 

estádio, quando projetos políticos de modernização e desenvolvimentismo eram postos em 

prática por governantes. Neste capítulo, é abordada a administração municipal de 

Juscelino Kubitschek de Oliveira, na qual foi implantado um projeto modernizante na 

capital mineira, que se desdobrou como um programa desenvolvimentista para a nação 

brasileira. Encerra-se esta segunda parte com uma análise do Mineirão como símbolo de 

modernização e desenvolvimentismo em Belo Horizonte. 

Por fim, o terceiro capítulo, ³0LQHLUmR� HP� FHQD�� LPDJHQV�� XVRV� H� PHPyULD´� 
propõe responder a hipótese que estimulou a pesquisa. Para isso, é apresentada a análise 

                                                                                                                                              
além do recurso imagético, a pesquisa de campo realizada contou, ainda, com o desenvolvimento da 
observação participante e de entrevistas feitas com usuários. 
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sobre o processo de construção da imagem de espaço urbano. Houve contribuição teórica 

de Lucrécia D’Alessio Ferrara abordando como a imagem de uma paisagem urbana é 

construída ao longo do tempo. Em seguida é apresentada a análise da sociabilidade no 

Mineirão em seu uso esportivo, religioso e comercial. Este capítulo encerra-se 

apresentando a questão do espaço de memória, uma vez que o Mineirão envolve um 

conjunto de lembranças vividas pelos cidadãos. A memória pode oferecer maior 

conhecimento sobre um lugar, como ele é vivido e significado pelas pessoas. Este 

momento apresenta, ainda, o ensaio fotográfico e trechos de entrevistas realizados quando 

da pesquisa de campo, que procurou captar significados da sociabilidade, bem como o 

sentido atribuído ao Mineirão através dos usos e imagens que dele fazem seus 

freqüentadores.  

Vale destacar, ainda, a relevância social da pesquisa, pois, além de gerar 

informações e conhecimentos, embora específicos sobre o Mineirão, poderá contribuir 

com uma compreensão mais ampla sobre a sociabilidade em espaços públicos de Belo 

Horizonte, e de outras cidades, através de análise comparativa. 

 Dessa forma, a dissertação busca também contribuir para a questão da preservação 

do patrimônio ambiental-histórico-cultural. As informações geradas poderão ser usadas 

em processos de formulação e implementação de uma política pública local, que vise 

preservar, restaurar ou revitalizar espaços peculiares, como o Mineirão. 

 Trata-se, ainda, de uma tentativa de atrair atenção para preservação de um 

ambiente de relevância histórica, cultural, patrimonial e social, que merece e carece de 

uma produção científica que reflita especificidade e representatividade do Mineirão no 

contexto da cidade de Belo Horizonte. 

 
�
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O espaço público do Estádio Mineirão, além de se constituir como ponto turístico e 

de lazer da cidade, revela, ainda, o desenvolvimento de sociabilidades. 

Acredita-se que obras de natureza teórica possam contribuir para melhor 

compreensão de tal fenômeno urbano. Para tanto, serão consideras algumas contribuições 

intelectuais para realizar uma definição mais precisa de sociabilidade urbana a fim de 

aplicá-la, posteriormente, na análise do espaço público supracitado. 

O arcabouço teórico relativo à sociabilidade será definido a partir da análise dos 

seguintes conceitos: DomR� VRFLDO, de Max Weber; VRFLDomR, de Georg Simmel; e 

VRFLDOLGDGH, de Michel Maffesoli. Tais conceitos, acredita-se, contribuem para análise da 

dinâmica da organização das pessoas no cenário urbano.1  

  

 

�����±�$�DomR�VRFLDO�GH�0D[�:HEHU�
 

Um dos conceitos mais importantes da Sociologia de Max Weber é o de ação social. 

É definida como ato dotado de um significado subjetivo dado por aquele que o executa, 

orientando seu comportamento tendo em vista a ação – presente, passada ou futura – de 

outro ou de outros. A ação social é, então, uma expressão subjetiva, sendo sempre 

motivada, intencional, proposital e torna-se social na medida em que há reciprocidade 

entre os indivíduos. 

 Um exemplo de ação social é o comportamento religioso; trata-se de uma ação com 

sentido subjetivamente visado, mas é uma contemplação individual, uma oração solitária. 

Porém, ao se orientar pelo comportamento de outros – como uma visita dos fiéis a um 

orfanato levando roupas e mantimentos recolhidos após realização da campanha de 

arrecadação na Igreja – possui caráter social.2 

                                                
1 Cumpre esclarecer que a opção por estes conceitos se deve, sobretudo, à experiência acadêmica quando da 
participação – como bolsista de Iniciação Científica, pelo CNPq – na pesquisa desenvolvida pelo 
Departamento de Sociologia da PUC/Minas, entre 1995 e 1996, intitulada &LGDGH�&LUFXODU��2V�SDUDGR[RV�
GR�HQFRQWUR�HP�OXJDUHV�GH�SDVVDJHP�±�XP�HVWXGR�VREUH�D�VRFLDELOLGDGH�XUEDQD�HP�HVSDoRV�S~EOLFRV�GH�%HOR�
+RUL]RQWH. Para a análise da sociabilidade, a pesquisa supracitada utilizou-se de autores como Georg 
Simmel, Michel Maffesoli e Alfred Schutz, dentre outros. 
2 Vale ressaltar que a ação que não se realiza com um fim direcionado a outra pessoa não é social, mas é o 
indivíduo quem realiza a ação. 
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O que diferencia ação social de outra ação é o sentido atribuído pelo indivíduo, que 

orienta de maneira significativa sua ação em relação a outro ou mesmo outros, conhecidos 

ou desconhecidos. As palavras do próprio autor, em (FRQRPLD�H�6RFLHGDGH, permitem uma 

melhor compreensão do conceito: 

³3RU�µDomR¶�HQWHQGH�VH�������XP�FRPSRUWDPHQWR�KXPDQR��WDQWR�ID]�WUDWDU�VH�GH�XP�
ID]HU�H[WHUQR�RX�LQWHUQR��GH�RPLWLU�RX�SHUPLWLU��VHPSUH�TXH�H�QD�PHGLGD�HP�TXH�R�DJHQWH�RX�RV�DJHQWHV�R�UHODFLRQHP�FRP�XP�sentido�VXEMHWLYR��������$�DomR�VRFLDO�
�LQFOXLQGR�RPLVVmR�RX�WROHUkQFLD��RULHQWD�VH�SHOR�FRPSRUWDPHQWR�GH�RXWURV��VHMD�
HVWH� SDVVDGR�� SUHVHQWH� RX� HVSHUDQGR� FRPR� IXWXUR� �YLQJDQoD� SRU� DWDTXHV�
DQWHULRUHV��GHIHVD�FRQWUD�DWDTXHV�SUHVHQWHV�RX�PHGLGDV�GH�GHIHVD�SDUD�HQIUHQWDU�
DWDTXHV� IXWXURV��� 2V� µRXWURV¶� SRGHP� VHU� LQGLYtGXRV� H� FRQKHFLGRV� RX� XPD�PXOWLSOLFLGDGH�LQGHWHUPLQDGD�GH�SHVVRDV�FRPSOHWDPHQWH�GHVFRQKHFLGDV�������1HP�
WRGR� WLSR� GH� FRQWDWR� HQWUH� SHVVRDV� WHP� FDUiWHU� VRFLDO�� VHQmR� DSHQDV� XP�
FRPSRUWDPHQWR�TXH��TXDQWR�DR�VHQWLGR��VH�RULHQWD�SHOR�FRPSRUWDPHQWR�GH�RXWUD�
SHVVRD�´�(Weber, 1991: 13-14).  

 
 
Weber elaborou este conceito, assim como outros conceitos fundamentais, para 

facilitar na compreensão da realidade social. Para ele, cabe à Sociologia, como ciência da 

sociedade, a interpretação da ação social e sua explicação causal em seu desenvolvimento 

e efeitos. 

Vale ressaltar que, segundo afirmativa de Max Weber em $�FLrQFLD�FRPR�YRFDomR, 

não é possível ao pesquisador analisar a realidade como um todo, mas apenas um 

fragmento dela. Dessa forma, a compreensão relativa ao objeto pesquisado é parcial, uma 

visão – dentre outras possíveis – sobre determinado fragmento da sociedade. De acordo 

com o autor, para compreender a realidade é preciso analisar as redes de significados 

estabelecidas pelos indivíduos em suas ações e relações sociais. O sociólogo, portanto, 

pode compreender uma determinada parte da realidade; trata-se de compreender 

interpretativamente ações orientadas por um sentido dado pelo(s) indivíduo(s). 

Embora o sentido atribuído a uma ação seja subjetivo, Weber afirma a 

possibilidade de captá-lo segundo o modelo do tipo ideal. É este recurso metodológico que 

possibilita ao cientista social atingir uma compreensão objetiva dos diferentes significados 

das ações desenvolvidas pelas pessoas.  

 

A explicação sociológica, então, visa compreender o sentido, o desenvolvimento e 

os resultados da conduta do(s) indivíduo(s) em relação ao(s) outro(s). É compreensão do 

caráter social da ação significada pelos agentes segundo o ponto de vista sociológico. Na 

obra 8P� WRTXH� GH� FOiVVLFRV�� 'XUNKHLP��0DU[� H�:HEHU as autoras afirmam que é uma 

observação das regularidades das ações sociais ³TXH� VH� H[SUHVVDP� QD� IRUPD� GH� usos��
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costumes�RX�situações de interesse�´�(Quintaneiro, Barbosa, Oliveiro, 1995: 106), ou seja, 

é uma interpretação do sentido, do motivo constituinte de uma ação social, pois é o motivo 

(uso, costume, interesse) que figura como a causa da ação. 

Para Weber, ³R�REMHWR�D�VHU�LQYHVWLJDGR�p�SUHFLVDPHQWH�D�FRQH[mR�GH�VHQWLGRV�GDV�
Do}HV´�(1991: 9). A investigação interpretativa pretende alcançar evidência e para captar 

da melhor forma possível o sentido de uma ação social Weber – segundo Héctor Saint-

Pierre, em 0D[�:HEHU��(QWUH�D�SDL[mR�H�D�UD]mR – elaborou uma “ tetralogia tipológica”  

dos modos de ação social, segundo elementos determinantes da ação, sendo eles: 

finalidade, valor, afeto e tradição. Daí os quatro tipos puros de ação social: DomR�
WUDGLFLRQDO, DomR�DIHWLYD, DomR�RULHQWDGD�SRU�YDORUHV, DomR�RULHQWDGD�SRU�ILQV. O autor, na 

obra intitulada (QVDLRV�GH�6RFLRORJLD, esclarece: ³2UD��p�DSHQDV�PHGLDQWH�XPD�FRQVWUXomR�
ULJRURVD�GRV�FRQFHLWRV��RX�VHMD��JUDoDV�DR�WLSR�LGHDO��TXH�VH�WRUQD�SRVVtYHO�H[SRU�GH�IRUPD�
XQtYRFD�R�TXH�VH�HQWHQGH�H�SRGH�HQWHQGHU�SHOR�FRQFHLWR�WHyULFR�GR�YDORU�´ (1963: 55-56). 

A construção de tipos ideais abstratos não é um fim em si mesmo, mas um meio de 

conhecimento que auxilia na compreensão da realidade social. Trata-se de um constructo 

teórico destinado a caracterizar e interpretar o sentido das ações sociais. A partir do uso do 

tipo ideal, o sociólogo pode captar intelectualmente as conexões de sentidos racionais e 

verificar as que alcançam o grau máximo de evidência.  

Segundo sua interpretação, a ação racional orientada por um fim é a ação típico-

ideal, com a máxima evidência racional possível, servindo de parâmetro para compreender 

outras ações significadas. Mas o autor adverte que não há ações idênticas, existindo, ainda, 

certas regularidades, com processos de ações, em que estas se repetem ao longo do tempo 

ou “ se desmancham no ar”  rapidamente. Para tal compreensão, serão conceituados os 

quatro tipos de ação, a fim de determinar se uma ação se aproxima – e até que ponto – do 

tipo puro de ação ou se dele se afasta. 

A DomR� WUDGLFLRQDO é definida por Weber como uma ³DomR� RULHQWDGD� µSHOR�
VHQWLGR¶��3RLV�IUHT�HQWHPHQWH�QmR�SDVVD�GH�XPD�UHDomR�VXUGD�D�HVWtPXORV KDELWXDLV�TXH�
GHFRUUH� QD�GLUHomR�GD�DWLWXGH� DUUDLJDGD´ (1991: 15). Consiste numa ação determinada 

por um costume arraigado, envolvendo todas aquelas ações cotidianas que podem se 

manter conscientes em diversos graus e sentidos; aproxima-se do mero hábito, como, por 

exemplo, a atitude dos pais de batizar os filhos. Tal ação seria a menos evidente, pois não 

se guia meramente pela razão, situando-se num costume da tradição. O sentido da ação 

tradicional, o motivo que leva os indivíduos a agirem corresponde, então, aos hábitos, 

agindo “ como sempre foi feito” . 
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A DomR� DIHWLYD, assim como a tradicional, é considerada por Weber como ação 

orientada de maneira significativamente consciente; ficam na fronteira da ação com 

sentido e muitas vezes fora, oscilando entre racionalidade de um lado e, de outro, entre 

costumes e afetos.  

A DomR� DIHWLYD é determinada por sentimentos de todo tipo, sendo inspirada por 

emoções imediatas, sem considerar meios ou fins a atingir: ³$JH�GH�PDQHLUD�DIHWLYD�TXHP�
VDWLVID]� VXD� QHFHVVLGDGH� DWXDO� GH� YLQJDQoD�� GH� JR]R�� GH� HQWUHJD�� GH� IHOLFLGDGH�
FRQWHPSODWLYD� RX�GH� GHVFDUJD�GH�DIHWRV� �VHMD� GH�PDQHLUD� EUXWD�RX� VXEOLPDGD��´ (1991: 

15). 

Na DomR� UDFLRQDO� UHIHUHQWH� D� YDORUHV há crença consciente no valor absoluto da 

própria conduta do indivíduo. Segundo a classificação weberiana: 

³$JH�GH�PDQHLUD�puramente�UDFLRQDO�UHIHUHQWH�D�YDORUHV�TXHP��VHP�FRQVLGHUDU�DV�
FRQVHT�rQFLDV�SUHYLVtYHLV��DJH�D�VHUYLoR�GH�VXD�FRQYLFomR�VREUH�R�TXH�SDUHFHP�
RUGHQDU�OKH�R�GHYHU��D�GLJQLGDGH��D�EHOH]D��DV�GLUHWLYDV�UHOLJLRVDV��D�SLHGDGH�RX�D�
LPSRUWkQFLD� GH� XPD� µFDXVD¶� GH� TXDOTXHU� QDWXUH]D�� (P� WRGRV� RV� FDVRV�� D� DomR�UDFLRQDO� UHIHUHQWH� D� YDORUHV� ������ p� XPD� DomR� VHJXQGR� µPDQGDPHQWRV¶� RX� GH�
DFRUGR�FRP�µH[LJrQFLDV¶�TXH�R�DJHQWH�FUr�GLULJLGRV�D�HOH��6RPHQWH�QD�PHGLGD�HP�
TXH� D� DomR� KXPDQD� VH� RULHQWD� SRU� WDLV� H[LJrQFLDV� IDODUHPRV� GH� UDFLRQDOLGDGH�
UHIHUHQWH�D�YDORUHV�´ (Weber, 1991: 15). 

  

O indivíduo age de acordo com suas convicções, sejam elas éticas, políticas, 

estéticas ou religiosas, considerando não o resultado da sua ação, mas a fidelidade de sua 

conduta a certos valores. O que dá sentido a esse tipo de ação é a racionalidade empregada 

pelo indivíduo ao decidir guiar-se por suas convicções, obrigações e exigências, enfim, por 

valores inelidíveis. 

Na DomR�UDFLRQDO�UHIHUHQWH�D�ILQV, o indivíduo pode prever sua ação, decidir quais 

os meios mais adequados, calcular os efeitos, as conseqüências não desejadas, as 

repercussões, as possibilidades de resposta dos outros, tudo feito de maneira racional. 

Héctor Saint-Pierre afirma que o indivíduo ³RULHQWD�VXD�DomR�SHOD�DYDOLDomR�UDFLRQDO�GH�
ILQV�� PHLRV� H� FRQVHT�rQFLDV� LPSOLFDGDV� QHOD�´� (1994: 116). Há uma ponderação 

racionalmente realizada sobre os meios e os fins e sobre as repercussões possíveis da ação. 

O autor nos esclarece mais uma vez em sua obra (FRQRPLD�H�6RFLHGDGH: ³$JH�GH�PDQHLUD�
UDFLRQDO� UHIHUHQWH� D� ILQV� TXHP� RULHQWD� VXD� DomR� SHORV� ILQV�� PHLRV� H� FRQVHT�rQFLDV�
VHFXQGiULDV�� ponderando� UDFLRQDOPHQWH� WDQWR� RV� PHLRV� HP� UHODomR� jV� FRQVHT�rQFLDV�
VHFXQGiULDV��DVVLP�FRPR�RV�GLIHUHQWHV�ILQV�SRVVtYHLV�HQWUH�VL´ (1991: 16).  
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O indivíduo avalia e combina meios e fins. A conexão entre fins e meios será mais 

racional quanto mais a conduta se dê sem interferência de afetos, sentimentos tradicionais 

ou valores que podem perturbar, desviar o agente do curso determinado. 

A ação racional orientada por fins, como dito anteriormente, é a ação típico-ideal; 

quanto mais racionalizada, menor é a submissão do indivíduo aos costumes, sentimentos e 

hábitos, conseguindo realizar, assim, um planejamento adequado para sua ação. As ações 

mais racionais são mais previsíveis, mais evidentes. É a partir dessas ações racionais que o 

sociólogo pode construir um modelo de conduta racional e interpretar outras conexões de 

sentido.  

Weber ressalta que não há, na realidade social, um tipo puro de ação, mas uma 

mescla de tipos, ou seja, durante o desenvolvimento de uma ação pode ocorrer introdução 

de emoções, costumes, valores, sensações. 

Os conceitos acima descritos podem ser utilizados para análise do sentido de 

inúmeras ações, tanto aquelas que são praticadas quanto aquelas que são recusadas de ser 

executadas e as que são deixadas simplesmente de se praticar. Cabe ao sociólogo 

compreender os sentidos que o indivíduo atribui à sua ação e seu significado social, 

considerando-a racional em maior ou menor grau, conforme o modelo típico-ideal.   

Cumpre ainda distinguir ação social, propriamente, de outros três tipos. A primeira 

refere-se à DomR� KRPRJrQHD, realizada por muitas pessoas simultaneamente, como no 

exemplo clássico de quando os indivíduos abrem, ao mesmo tempo, seus guarda-chuvas 

para se proteger. Há o segundo tipo, no qual a DomR�p�SUDWLFDGD�VRE�R�FRQGLFLRQDPHQWR�
SHOD�PDVVD: um torcedor, no Estádio do Mineirão, por exemplo, extravasa sua sensação de 

júbilo ou ira; sua conduta é influenciada pelo fato de ele estar incluso numa massa, uma 

vez que, isoladamente e fora do estádio, o torcedor dificilmente realizaria semelhante 

atitude. A terceira e última tratam da DomR� SURYHQLHQWH� GH� XPD� LPLWDomR. É quando o 

indivíduo conduz sua ação pela influência de uma massa dispersa. É o caso do poder de 

interferência da imprensa sobre a opinião pública, que passa a agir de acordo com padrões 

de comportamento definidos pelos meios de comunicação, que influenciam, por exemplo, 

no vestuário, nos hábitos alimentares, no vocabulário, nas ações.  

Weber analisou também o relacionamento recíproco que pode haver entre ações 

sociais, constituindo, com isso, uma relação social. Na ação social, a conduta do indivíduo 

está orientada significativamente pela conduta de outro(s); na relação social, a conduta de 

cada um, entre múltiplos indivíduos envolvidos, orienta-se por um sentido reciprocamente 

compartilhado. 
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A relação social refere-se à conduta de vários indivíduos determinada conforme um 

conteúdo significativo, orientando-se por reciprocidade. Consiste, ainda, na probabilidade 

de que outros agirão como uma forma de resposta da apreensão do sentido da ação. Nas 

palavras de Weber: 

³3RU� µUHODomR¶� VRFLDO� HQWHQGHPRV� R� FRPSRUWDPHQWR� UHFLSURFDPHQWH� referido 
TXDQWR�D�VHX�FRQWH~GR�GH�VHQWLGR�SRU�XPD�SOXUDOLGDGH�GH�DJHQWHV�H�TXH�VH�RULHQWD�SRU� HVVD� UHIHUrQFLD�� $� UHODomR� VRFLDO� consiste�� SRUWDQWR�� FRPSOHWD� H�
H[FOXVLYDPHQWH�QD�probabilidade�GH�TXH�VH�DMD�VRFLDOPHQWH�QXPD�IRUPD�LQGLFiYHO�
�SHOR� VHQWLGR��� QmR� LPSRUWDQGR�� SRU� HQTXDQWR�� HP� TXH� VH� EDVHLH� HVVD�
SUREDELOLGDGH�´ (1991: 16). 
 

 
Trata-se de um sentido compartilhado por várias pessoas. No entanto, cumpre 

ressaltar que a reciprocidade não constitui, necessariamente, uma forma de solidariedade 

entre os indivíduos, pois ela pode ser positiva como negativa, uma vez que os homens 

mantêm entre si relações diferenciadas: de amizade, vingança, ódio, amor, piedade, 

conflito, fidelidade, etc. Conforme a variedade de sentimentos, interesses e mesmo de 

situações, as relações sociais podem ser efêmeras ou duráveis, dependendo da 

³SUREDELOLGDGH�GD�UHSHWLomR�FRQWtQXD�GH�XP�FRPSRUWDPHQWR�FRUUHVSRQGHQWH�DR�VHQWLGR�´ 

(Weber, 1991: 17). 

Os indivíduos se agrupam segundo dois tipos de relações: a FRPXQLWiULD e a 

DVVRFLDWLYD. A UHODomR�FRPXQLWiULD funda-se no sentimento subjetivo de pertencimento a 

um mesmo conjunto, no qual as partes envolvidas orientam suas ações reciprocamente em 

função de um sentimento comum; haja vista o comportamento de indivíduos componentes 

de torcidas organizadas de futebol. A UHODomR� DVVRFLDWLYD, por sua vez, baseia-se na 

unificação dos agentes segundo um acordo de interesse, motivados racionalmente por 

valor ou finalidade; trata-se de um comprometimento comum firmado segundo propósitos 

racionais das partes, como ocorre com os participantes de um sindicato. 

A contribuição teórica de Max Weber relativa à ação social pode ser verificada em 

usos do Mineirão realizados pelos cidadãos. 

Em entrevistas, freqüentadores – sobretudo em eventos futebolísticos – disseram 

que vão ao estádio por KiELWR; têm FRVWXPH de, todo fim de semana, para lá se dirigirem 

com o intuito de descansar, conversar, saborear uma cerveja. Nesse sentido, o motivo que 

orienta estas pessoas a tomarem tal ação é de ordem habitual. 

Em dias de jogo, por exemplo, o DIHWR, as HPRo}HV, a necessidade de satisfação, de 

descarga de sentimentos constituem motivações que orientam a ação dos indivíduos que, 

no campo do estádio, realizam suas emoções imediatas. 
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Há, ainda, freqüentadores que vão ao Mineirão guiados por FRQYLFo}HV. Em 

eventos religiosos – a título de exemplificação – verifica-se que o motivo constituinte da 

ação ocorre em função da fidelidade aos YDORUHV espirituais. Indivíduos se direcionam ao 

estádio seguindo suas orientações religiosas. A causa primária, então, que os orienta é de 

ordem religiosa, em que as pessoas guiam-se por suas obrigações para com o aspecto 

religioso. 

Já a ação racional referente a fins pode ser ilustrada por usuários da feira de 

automóveis realizada no estacionamento do estádio Governador Magalhães Pinto. Muitos 

destes têm sua ação orientada por um sentido racional. Há tendência de freqüentarem a 

feira com interesses definidos, SUHYHQGR sua ação, FDOFXODQGR possíveis efeitos, decidindo 

por determinados aspectos, SRQGHUDQGR sobre os meios e os fins. É uma visita ao estádio 

realizada de modo racional, na qual o motivo reside, no caso, na questão comercial, 

primeiramente. 

Vale destacar que na realidade social não prevalece um tipo puro e único de ação. 

Mesmo no desenvolvimento de uma determinada ação podem ser introduzidos valores, 

sensações, emoções. Uma pessoa, por exemplo, que se destina a comprar um veículo, 

inicialmente orientará sua ação segundo critérios racionais, observando os melhores meios 

para alcançar seu objetivo. Contudo, na feira é possível que haja um encontro inesperado 

(agradável ou não), que poderá despertar-lhe sentimentos, afetos de várias ordens. 

Nessa perspectiva, cabe ao pesquisador analisar os sentidos atribuídos pelo 

indivíduo às suas ações estabelecidas em relações com os outros. Verificar o motivo 

constituinte, a causa da ação social é um caminho para melhor compreender como os 

cidadãos utilizam-se do Mineirão e como nele são desenvolvidas interações sociais.  

Da exposição do conceito de ação social pode-se depreender que Weber 

preocupou-se em analisar o significado subjetivo dado pelos indivíduos em suas ações. 

Dessa maneira, é possível, ainda, melhor compreender os sentidos que as pessoas atribuem 

às ações quando estão desenvolvendo a sociabilidade, bem como seu significado social.  

 

����±�$�VRFLDomR�GH�*HRUJ�6LPPHO��
 
Georg Simmel também apresenta uma contribuição teórica relevante ao estudo 

sobre relações sociais especificamente urbanas. 

 A metrópole, cidade da modernidade, é caracterizada por um paradoxo, onde a 

racionalidade e a monetarização delineiam comportamentos contraditórios. Para Simmel, 
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no contexto da metrópole são desenvolvidos modos de vida específicos, que interferem e 

modelam a conduta do homem moderno. A Sociologia é a ciência, por excelência, capaz 

de possibilitar a análise de um fenômeno urbano típico: a sociabilidade, definida por este 

autor como forma de sociação. 

 O aspecto paradoxal da metrópole consiste no fato de que ao internacionalizar a 

racionalidade objetiva das relações econômicas – forjadas no contexto capitalista – o 

indivíduo produz uma subjetividade particular. A divisão do trabalho, por exemplo, exige 

dele maior objetividade e impessoalidade; contudo, para se diferenciar e permanecer 

perceptível até para si próprio, ele desenvolve uma subjetividade altamente pessoal. 

 Isto posto, pode-se ressaltar a dualidade presente nas formas de individualismo, 

que respondem às necessidades dos indivíduos. Na metrópole, às vezes o indivíduo é PDLV�
XP na multidão – o individualismo quantitativo ou de igualdade – e, outras vezes, é XP na 

aglomeração – o individualismo qualitativo ou da desigualdade, diferença, a fim de se 

destacar dos demais. 

 As idéias expostas mostram que a vida urbana moderna é dual, às vezes cruel, por 

muitas vezes nivelar os homens, extrair-lhe sua essência pessoal; mas pode ser positiva, ao 

possibilitar-lhe uma sensação de autonomia e liberdade sem precedentes. A metrópole é a 

arena aonde o indivíduo vai tecendo uma rede de interações sociais, delineando a si 

mesmo – homem moderno – e o tecido próprio da vida urbana. 

 Na obra $�0HWUySROH�H�D�9LGD�0HQWDO, Simmel aprofunda o tema das relações dos 

indivíduos com o mundo exteriormente dado. Trata da ação de um tipo metropolitano que 

resiste a ser nivelado e uniformizado por um mecanismo sociotecnológico.3 Frente a novas 

e esmagadoras forças sociais – sendo elas a racionalidade, a tecnização, a pontualidade, a 

objetividade, a exatidão, a impessoalidade, a monetarização – o indivíduo acomoda sua 

personalidade, ajustando-se a tais forças de modo a preservar sua individualidade. De 

acordo com o autor: 

“2V�PHVPRV�IDWRUHV�TXH�DVVLP�UHGXQGDUDP�QD�H[DWLGmR�H�SUHFLVmR�PLQXFLRVD�GD�
IRUPD� GH� YLGD� UHGXQGDUDP� WDPEpP� HP� XPD� HVWUXWXUD� GD� PDLV� DOWD�
LPSHVVRDOLGDGH�� SRU� RXWUR� ODGR�� SURPRYHUDP� XPD� VXEMHWLYLGDGH� DOWDPHQWH�
SHVVRDO��1mR�Ki�WDOYH]�IHQ{PHQR�SVtTXLFR�TXH�WHQKD�VLGR�WmR�LQFRQGLFLRQDOPHQWH�
UHVHUYDGR�j�PHWUySROH�TXDQWR�D�DWLWXGH�blasé.”  (Simmel, 1987: 15). 

 
 

 O indivíduo metropolitano tende a agir com a cabeça e não com o coração, afinal 

vive num ritmo de vida intensivo. Na cidade, o indivíduo está exposto a estímulos 

contrastantes, impostos aos seus nervos freneticamente, estimulando-o ao seu ponto mais 
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alto até atingir o ápice da percepção, cessando completamente de reagir. Essa 

incapacidade de reagir com energia apropriada a novas sensações, Simmel denominou de 

atitude EODVp. 
³1HVVH� IHQ{PHQR�� RV� QHUYRV� HQFRQWUDP� QD� UHFXVD� D� UHDJLU� D� VHXV� HVWtPXORV� D�
~OWLPD� SRVVLELOLGDGH� GH� DFRPRGDU�VH� DR� FRQWH~GR� H� j� IRUPD� GD� YLGD�
PHWURSROLWDQD��$�DXWR�SUHVHUYDomR�GH�FHUWDV�SHUVRQDOLGDGHV�p�FRPSUDGD�DR�SUHoR�
GD�GHVYDORUL]DomR�GH�WRGR�R�PXQGR�REMHWLYR�´ (1987: 17). 

 
 

 O EODVp é uma estratégia de sobrevivência em meio à aglomeração. O habitante da 

cidade moderna é EODVp, ou seja, fatigado, insensível, saturado, indiferente. 

A auto preservação do indivíduo exige dele comportamentos de natureza social 

estilizados. Além da atitude EODVp acima citada, Simmel trata da atitude de reserva. São 

ações típicas desenvolvidas pelos indivíduos nas interações sociais no contexto da cidade 

moderna. 

 A atitude de reserva baseia-se na relação com o outro, na qual o indivíduo preserva 

um pouco de si. Dessa forma, o indivíduo pode mostrar-se como indiferente ao próximo. 

Mas a análise de Simmel não se limita à indiferença: ³PDLV� IUHT�HQWHPHQWH�GR�TXH�QRV�
GDPRV�FRQWD��p�XPD�OHYH�DYHUVmR��XPD�HVWUDQKH]D�H�UHSXOVmR�P~WXRV��TXH�UHGXQGDUmR�HP�
yGLR� H� OXWD� QR� PRPHQWR� GH� XP� FRQWDWR� PDLV� SUy[LPR�� DLQGD� TXH� HVWH� WHQKD� VLGR�
SURYRFDGR�´ (1987: 17). Em seu tom mais exagerado, de aversão oculta, a atitude de 

reserva resulta no fato de nem mesmo se conhecer o vizinho que morou no mesmo edifício 

durante longos anos. 

 A reserva não se limita à antipatia recíproca dos indivíduos. Ela também 

proporciona uma liberdade pessoal sem analogias em outras épocas. Por essa atitude de 

indiferença, o indivíduo ganha liberdade de movimento, podendo agir sem prestar contas 

de seus atos a ninguém. É a independência. Em contrapartida, a liberdade, o anonimato 

conquistado pode levar o indivíduo a vivenciar a solidão na multidão. Eis outro fenômeno: 

há proximidade física no aglomerado humano, mas o indivíduo percebe também uma 

distância mental, “ espiritual” , como designou Simmel. 

As atitudes EODVp e de reserva constituem formas elementares de socialização e 

produzem situações nem sempre desejadas, como a solidão em meio à multidão. Outro 

fenômeno produzido por tais experiências de atitudes estilizadas refere-se à questão da 

proximidade e distância, já citada anteriormente e que merece ser melhor analisada a partir 

de agora. 

                                                                                                                                              
3 Expressão usada por Simmel em $�0HWUySROH�H�D�9LGD�0HQWDO, 1987, p. 11. 
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A metrópole transforma o contato entre estranhos numa experiência cotidiana. As 

pessoas estão muito próximas umas das outras, havendo até mesmo toques físicos, 

esbarrões. Mas a estranheza e a aversão demarcam a distância espiritual, a distância nos 

contatos sociais. Em (O�(VSDFLR�\�OD�6RFLHGDG, o autor adverte que ³OD�SUR[LPLGDG�ItVLFD�
QR� HV� VLHPSUH� OD� FRQVHFXHQFLD� DGHFXDGD� GH� OD� DSUR[LPDFLyQ� LQWHULRU´ (Simmel, 1939: 

256). 

No contexto de aglomeração de pessoas, o indivíduo preserva para si traços de sua 

personalidade, doando, em interações, apenas um pouco de si para o outro. Por resguardar 

um espaço individual, em contrapartida, ele também se relaciona com fragmentações de 

personalidade dos demais indivíduos. Isso significa que os homens se encontram em 

papéis segmentados. Diante dessa segmentação das relações humanas tornam-se 

impossíveis contatos com personalidades completas. 

Outra forma específica de interação é a questão do estrangeiro. No texto original4, 

Simmel descreve o estrangeiro como aquele que se moveu no espaço e, por isso, 

desenvolveu um olhar distinto dos nativos. A partir de tal idéia pode-se depreender que, 

mais que uma condição, o estrangeiro é uma relação social entre os homens. Não é, 

necessariamente, uma questão espacial, mas sensorial, ou seja, não é preciso sair do lugar, 

mas sentir-se estrangeiro em algum lugar. É um novo sentido que reinveste as relações de 

proximidade e distância, através das quais o homem metropolitano é capaz de sentir-se um 

estrangeiro em sua própria cidade ao relacionar-se cotidianamente com inúmeros 

desconhecidos. Nas palavras de Simmel: 

³$� XQLILFDomR� GH� SUR[LPLGDGH� H� GLVWkQFLD� HQYROYLGD� HP� WRGD� UHODomR� KXPDQD�
RUJDQL]D�VH��QR�IHQ{PHQR�GR�HVWUDQJHLUR��GH�XP�PRGR�TXH�SRGH�VHU�IRUPXODGR�GD�
PDQHLUD�PDLV�VXFLQWD��GL]HQGR�VH�TXH��QHVWD�UHODomR��D�GLVWkQFLD�VLJQLILFD�TXH�HOH��
TXH�HVWi�SUy[LPR��HVWi�GLVWDQWH��H�D�FRQGLomR�GH�HVWUDQJHLUR�VLJQLILFD�TXH�HOH��TXH�
WDPEpP� HVWi� GLVWDQWH�� QD� YHUGDGH� HVWi� SUy[LPR�� SRLV� VHU� XP� HVWUDQJHLUR� p�
QDWXUDOPHQWH� XPD� UHODomR�PXLWR� SRVLWLYD�� p� XPD� IRUPD� HVSHFtILFD� GH� UHODomR�´ 
(Simmel apud Moraes Filho, 1983: 182-183). 

 

Simmel estudou a cidade vendo-a como resultante das interações dos homens entre 

si. Para ele, a multiplicidade de interações é o objeto da Sociologia; refere-se aos 

processos sociais incessantes, nos quais, através de aproximação e separação, consenso e 

conflito, impessoalidade e liberdade, vizinhança e isolamento, os indivíduos fazem, 

desfazem e refazem relações, tecendo, assim, o contexto da vida urbana moderna. 

                                                
4 MORAES FILHO, Evaristo de. (org.). (1983), *HRUJ� 6LPPHO�� 6RFLRORJLD. Tradução de Carlos Alberto 
Pavanelli et al. São Paulo, Ática. Neste livro há um capítulo intitulado “ O Estrangeiro” , no qual Simmel 
descreve detalhadamente sobre tal questão.  
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A sociedade existe em função da variabilidade de interações realizadas entre os 

homens. A sociabilidade é uma forma de interação, ou melhor, é a forma pura de sociação. 

O autor define sociabilidade como forma lúdica de sociação. Para tanto, é imprescindível a 

análise do conceito de sociação simmeliano. 

A categoria sociológica de sociação é adotada para expressar o dinamismo da 

sociedade, correspondendo a todo tipo de interação social. Os indivíduos se associam por 

vários motivos, interesses, objetivos. A sociação é a forma pela qual os indivíduos se 

agrupam de modo a satisfazerem seus interesses. No trabalho intitulado $� &LGDGH�
&LUFXODU�� RV� SDUDGR[RV� GR� HQFRQWUR� HP� OXJDUHV� GH� SDVVDJHP� ±� XP� HVWXGR� VREUH� D�
VRFLDELOLGDGH� HP� HVSDoRV� S~EOLFRV� GH� %HOR� +RUL]RQWH5 os autores, ao analisarem a 

sociabilidade em Simmel, afirmam que: 

³$�DVVRFLDomR�SXUD�H� VLPSOHVPHQWH�� LQGHSHQGHQWH�GRV�PRWLYDQWHV� TXH� OHYDP�RV�
DWRUHV� D� HOH�� p� D� VRFLDELOLGDGH��1HVVH� VHQWLGR� HOD� HVWi� FRQWLGD� QDV� DVVRFLDo}HV��
PDV� H[LVWHP� DVVRFLDo}HV� TXH� VmR� SXUD� VRFLDELOLGDGH�� DTXHODV� HP� TXH� RV� DWRUHV�
HVWmR� GHVSRMDGRV� GH� TXDOTXHU� RXWUR� LQWHUHVVH� VHQmR� R� GD� SUySULD� DVVRFLDomR��1HVWHV�FDVRV��D�VRFLDELOLGDGH�UHYHOD�VH�QmR�FRPR�XP�LQJUHGLHQWH�GH�DVVRFLDomR��
PDV�FRPR�XP�IHQ{PHQR�HP�VL�´�(Neto, Rocha, Oliveira, 1998: 34). 

 
Isto posto, verifica-se que para Simmel sociação refere-se a diferentes formas de 

interação social. Já a sociabilidade é aquela sociação que ocorre pelo próprio prazer pela 

interação. Nesse sentido, o autor afirma que para o desenvolvimento da sociabilidade não 

importa o conteúdo, mas a forma. Em outras palavras, não importam razões, interesses – 

como motivo religioso, ou político, a situação econômica, grau de escolaridade, ou outras 

variáveis – pois trata-se de uma interação desprendida de conteúdos, na qual se está com o 

outro apenas pelo prazer de estar. Conforme o autor: 

³$V�IRUPDV�QDV�TXDLV�UHVXOWD�HVVH�SURFHVVR�JDQKDP�YLGD�SUySULD��6mR�OLEHUDGDV�
GH� WRGRV�RV� ODoRV�FRP�RV�FRQWH~GRV��H[LVWHP�SRU� VL�PHVPDV�H�SHOR� IDVFtQLR�TXH�
GLIXQGHP�SHOD�SUySULD�OLEHUDomR�GHVWHV� ODoRV��e�LVWR�SUHFLVDPHQWH�R�IHQ{PHQR�D�
TXH�FKDPDPRV�VRFLDELOLGDGH�´�(Simmel apud Moraes Filho, 1983: 168). 

 

A sociabilidade é um fenômeno típico da vida urbana moderna. É uma sociação na 

qual os indivíduos se relacionam não em função de uma intenção, um interesse objetivo, 

ou por motivação exterior; ela depende dos impulsos, da vontade de estar com o outro, em 

que o objetivo é somente o sucesso do momento sociável. É uma interação efêmera, 

desenvolvida inesperadamente, em lugares mais corriqueiros. Consiste num momento em 

que o distante, desconhecido, se torna próximo, conhecido, até mesmo um confidente. É 

uma forma na qual cada um dá um pouco de si e recebe um fragmento de subjetividade do 
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outro. É uma troca de palavras, olhares, expressões, surgida por impulso e oportunidade, 

através da qual o indivíduo tem a ³OLEHUGDGH�GH�VH�SUHQGHU´ (Simmel apud Moraes Filho, 

1983: 178). Os autores de $ &LGDGH�&LUFXODU afirmam que ³SDUD�6LPPHO�D�VRFLDELOLGDGH�p�
XPD�DomR�LQWHUDomR�TXH�VH�Gi�HP�UD]mR�VHQmR�D�GR�SUySULR�SUD]HU�GD�UHODomR�´ (Neto, 

Rocha, Oliveira, 1998: 37). Sendo assim, diante do intercâmbio de muitas informações, a 

sociabilidade se desmancha, surgindo outra forma de sociação, mas já não é mais a 

sociabilidade. Por isso Georg Simmel considera que a sociabilidade é uma sociação em 

sua forma lúdica, descontraída. 

 

A metrópole é palco de ricas experiências de sociabilidade, pois onde mais os 

indivíduos se encontram com total desconhecimento dos fatores externos que os 

encobrem? A impessoalidade, a rapidez, tudo na cidade colabora para propiciar esse tipo 

de encontro. São encontros fortuitos, fugazes, que só existem na garantia da não 

continuidade.  

O Mineirão é um lugar de convívio, que reúne diversos tipos sociais, de diferentes 

localidades. Nesse contexto de aglomeração, as pessoas desenvolvem redes de 

sociabilidade com conhecidos e desconhecidos, prevalecendo o aspecto lúdico da relação, 

o que confere leveza a tal sociação. Por isso Simmel afirma que para a sociabilidade não 

importam VWDWXV, opção política ou religiosa, mas a disposição de conversar, de sentir 

prazer em estar com o outro. 

Cumpre dizer que este “ estar com o outro”  tende a ser breve, superficial, pois se o 

assunto se aprofundar, transforma-se em outro tipo de sociação, que não mais a 

sociabilidade. 

Nas arquibancadas do estádio (seja em dia de jogo ou evento religioso), as pessoas 

estão muito próximas, havendo até mesmo toques físicos, mas podem se encontrar 

distantes. Nesse contexto pode ser manifestada a atitude de reserva: há uma estranheza ou 

mesmo uma leve aversão àquele desconhecido que está ao seu lado. Caso esta distância 

“ espiritual”  (Georg Simmel) seja diminuída, as pessoas passam a estabelecer interações, 

mas sob reservas, ou seja, preservando um pouco de si. 

Em dias de feira de carros, por exemplo, nas mesas das barracas credenciadas 

instaladas no estacionamento do estádio, os freqüentadores desenvolvem sociações; em 

muitas das quais pode-se verificar o prazer de estar na companhia do outro. A 

                                                                                                                                              
5 A referente pesquisa foi desenvolvida pelo Departamento de Sociologia da PUC/Minas, entre os anos de 
1995 e 1996, na qual participei como bolsista de Iniciação Científica-CNPq. 
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sociabilidade depende mesmo de impulsos, da vontade de estar com o próximo para viver 

um momento sociável. Há, nessa interação, concomitantemente, uma auto preservação do 

indivíduo e uma doação. Desse modo, a sociabilidade é uma relação baseada na troca. 

Diante do exposto, pode-se dizer que o homem metropolitano, dotado de atitude de 

reserva, indiferença, impessoalidade, anonimato, utiliza-se desses comportamentos 

estilizados, transcendendo-os e, assim, estabelece interações sociais. E é na mesma 

metrópole, lugar da racionalidade, monetarização, cálculo, que emerge o fenômeno típico 

da sociabilidade. No ritmo veloz da vida urbana, a sociabilidade oferece uma liberação, 

um prazer, funcionando como uma “ válvula de escape” , uma fuga momentânea da 

realidade. É uma oportunidade de o indivíduo extravasar sua individualidade, conciliando 

objetividade e subjetividade, a fim de amenizar certas forças desagradáveis da 

modernidade, como a solidão. 

 

�
����±�$�VRFLDOLGDGH�GH�0LFKHO�0DIIHVROL�

�
A Sociologia concebida por Michel Maffesoli desempenha significativo papel na 

compreensão da realidade social cotidiana. Segundo os autores de $�&LGDGH�&LUFXODU, 
³������SDUD�0DIIHVROL��p�QR�FRWLGLDQR�TXH�R�VRFLyORJR�HQFRQWUD�D�PDWpULD�EiVLFD�GH�
XPD� UHIOH[mR� PDLV� SURIXQGD� VREUH� DV� PDQHLUDV� GH� VH� ID]HU� H� VH� YLYHU� D� YLGD��
$ILQDO�� D� YLGD� FRWLGLDQD�� VH� VH� SRGH� GL]HU�� REMHWR� GH� HVWXGR� µVDJUDGR¶�� QD�
SHUVSHFWLYD�VRFLROyJLFD�GH�0DIIHVROL��UHSUHVHQWD�D�SUySULD�HQFDUQDomR�GR�µGLYLQR�
VRFLDO¶�´�(Neto, Rocha, Oliveira, 1998: 44). 

 
 � O autor, na obra $�FRQWHPSODomR�GR�PXQGR, analisa a realidade social e, assim, 

constata que as sociedades estão passando por um processo de reencantamento, em que 

um “ ideal comunitário”  está se delineando frente à saturação do “ ideal societário” . Para 

Maffesoli, então, a vida social 

³������QmR�PDLV�UHSRXVD�VREUH�XPD�UD]mR�WULXQIDQWH��HOD�QDGD�PDLV�WHP�D�YHU�FRP�
XPD�DWLWXGH�FRQWUDWXDO��QmR�PDLV�HVWi�YROWDGD�DR�SRUYLU��0DV�SRGH�VH�GHVYHQGi�
OD�QR�HPRFLRQDO��QR�VHQWLPHQWR�SDUWLOKDGR�H�QD�SDL[mR�FRPXP��WRGRV�HOHV�YDORUHV�
GLRQLVtDFRV��TXH�UHPHWHP�DR�SUHVHQWH��DR�hic et nunc��DR�KHGRQLVPR�PXQGDQR�´�
(Maffesoli, 1995:�19). 
 

Ao referir-se ao reencantamento do mundo, o autor propõe analisar� ³D� YLVmR�
PLVWHULRVD� GDV� FRLVDV� HP�DomR�QR� FRPXQLWDULVPR´ (Maffesoli, 1995: 17). Isso significa 

que o modo pelo qual os homens, os grupos, as sociedades se socializam, se organizam, 

pensam, sentem e vivem é o objeto de estudo da Sociologia do conhecimento realizada por 
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Michel Maffesoli. Daí temas como jogo, festa, fantástico, teatralidade, conflitos, 

tribalismo estarem presentes em suas análises da vida cotidiana. 

Trata-se de um novo HWKRV, um estilo de vida emergente, em que a sociedade ³QmR�
VH� UHFRQKHFH� PDLV� QRV� LGHDLV� ORQJtQTXRV�� UDFLRQDLV�� XQLYHUVDLV�� SUySULRV� GRV� (VWDGRV�
QDo}HV� GD� PRGHUQLGDGH�� PDV� TXH� VH� QXWUHP� GR� PDLV� SUy[LPR�� QR� FRWLGLDQR� YLYLGR´ 

(Maffesoli, 1995: 25). À luz das transformações políticas, sociais, econômicas e culturais 

delineia-se uma nova configuração do mundo, um novo estilo de época, mais 

precisamente, um estilo pós-moderno.  

O HWKRV em desenvolvimento traz consigo, segundo o autor, o renascimento do 

ideal comunitário, com o retorno das imagens, do emocional, do mistério, do afeto, que 

reforçam o desejo de “ estar-junto” . As palavras de Michel Maffesoli são esclarecedoras: 

³������XP�HVWDU�MXQWR�������QmR�EXVFD�XP�REMHWLYR�D�VHU�DWLQJLGR��QmR�HVWi�YROWDGR�
SDUD�R�GHYLU��PDV�HPSHQKD�VH��VLPSOHVPHQWH��HP�XVXIUXLU�RV�EHQV�GHVVH�PXQGR��
������HP�EXVFDU�QR�TXDGUR�UHGX]LGR�GDV�WULERV��HQFRQWUDU�R�RXWUR�H�SDUWLOKDU�FRP�
HOH� DOJXPDV� HPRo}HV� H� VHQWLPHQWRV� FRPXQV�� 1R� EDODQoR� FtFOLFR� GRV� YDORUHV�VRFLDLV�� DVVLVWH�VH� DR� UHWRUQR� GR� LGHDO� FRPXQLWiULR�� HP� GHWULPHQWR� GR� LGHDO�
VRFLHWiULR��������$JUHJDo}HV�TXH�QmR�PDLV�VH�GHYHP�D�XPD�SURJUDPDomR�UDFLRQDO��
PDV��DR�LQYpV�GLVVR��UHSRXVDP�VREUH�R�GHVHMR�GH�HVWDU�FRP�R�VHPHOKDQWH´�(1995: 
54-55). 

�
� Nesta perspectiva, verifica-se a descrição de uma forma típica de vínculo social do 

mundo pós-moderno: a socialidade ou o “ estar-junto” . O conceito de socialidade retoma a 

dimensão do “ estar-junto”  para a ordem do cotidiano, em que o hedonismo faz-se 

presente. Maffesoli aborda a preocupação das pessoas com o lazer, a qualidade de vida, o 

tempo livre, a busca de prazer, realizando seus desejos ³j�PHGLGD�TXH�IDYRUHFHP�R�GHVHMR�
GR�RXWUR��R�SUD]HU�GH�HVWDU�FRP�R�RXWUR�´ (Maffesoli, 1995: 57). O “ estar-junto”  tem como 

finalidade exatamente este desejo de estar acompanhado, de experimentar junto, em 

comunhão com o outro. Dessa forma, a socialidade desenvolve-se no seio da vida 

cotidiana, movida por artimanhas, paixões, astúcias, jogos, compondo a base da vida 

social. 

 A socialidade pós-moderna caracteriza-se pelo ³JRVWR� GR�SUHVHQWH� H� SHOR� SUD]HU�
SDUWLOKDGR�´ (Maffesoli, 1995: 85). Assim, o “ estar-junto”  desenvolve-se pelo prazer da 

relação com o outro, acontecendo em um tempo efêmero, num instante do dia-a-dia. Dessa 

forma, a socialidade de Maffesoli trata-se de 

³������ XPD� FRPXQLFDomR� TXH� WHQKD� DSHQDV� SRU� REMHWLYR� µWRFDU¶� R� RXWUR�� HQWUDU��
VLPSOHVPHQWH��HP�FRQWDWR��SDUWLFLSDU�MXQWR�FRPR�XPD�IRUPD�GH�JUHJDULVPR��e�D�
FRPXQLFDomR� GR� HVSRUWH�� GD� P~VLFD�� GR� FRQVXPR�� RX� DLQGD� DTXHOD� EDQDO�� GD�
GHDPEXODomR�TXRWLGLDQD�RX�VHPDQDO�QRV�ORFDLV�XUEDQRV�SUHYLVWRV�SDUD�WDO�ILP�´ 
(Maffesoli, 1995: 81). 
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O autor procura melhor compreender os homens nas suas relações diárias. Nesta 

perspectiva, realizou a obra 6RFLRORJLD� GR� &RWLGLDQR, em que é colocado em primeiro 

plano o processo de criação da própria vida cotidiana6. Segundo Maffesoli, 

³7RGD� D� YLGD� FRWLGLDQD� SRGH� VHU� FRQVLGHUDGD� XPD� REUD� GH� DUWH�� ������ WRGDV� DV�
VLWXDo}HV� H� SUiWLFDV� PHQRUHV� FRQVWLWXHP� R� WHUUHQR� VREUH� R� TXDO� SURVSHUDP� D�FXOWXUD� H� D� FLYLOL]DomR�� ������ D� FXOLQiULD�� D�PRYLPHQWDomR� GR� GLD�D�GLD�� R� OD]HU��
HWF���� QmR� SRGHP� PDLV� VHU� FRQVLGHUDGRV� HOHPHQWRV� VHP� LPSRUWkQFLD� RX�
EDQDOLGDGHV�GD�YLGD�VRFLDO�´ (1989: 34). 

 

Em 2�SRGHU�GRV�HVSDoRV�GH�FHOHEUDomR, Maffesoli afirma que a cidade é o espaço 

privilegiado da socialidade. A vida urbana não seria apenas um espaço composto por 

prédios, ruas, carros, praças, bairros, pessoas, grupos, instituições sociais, mas, sobretudo, 

um espaço simbólico, constituído por vários espaços de celebração, como o estádio 

Mineirão. A cidade é vista como causa e efeito da socialidade, onde as pessoas a recriam 

constantemente, através das experiências diárias de interações sociais, das ritualizações 

dos encontros. Como espaço simbólico, a cidade é o lugar do social divinizado, conforme 

as palavras do próprio autor: 

³������DV�PHJDOySROHV�VmR�FRQVWLWXtGDV�SRU�XPD�VpULH�GH�µHVSDoRV�GH�FHOHEUDomR¶�±�
QR� VHQWLGR� UHOLJLRVR� GR� WHUPR� ±� RQGH� VmR� FHOHEUDGRV� GLYHUVRV� FXOWRV� FRP� IRUWH�
FRHILFLHQWH�HVWpWLFR�pWLFR��6mR�DV�FHOHEUDo}HV�GR�FRUSR��GR�VH[R��GD� LPDJHP��GD�
DPL]DGH��GD�µFRPpGLD¶��GR�HVSRUWH����2�GHQRPLQDGRU�FRPXP�p�R�OXJDU�RQGH�VH�ID]�HVVD�FHOHEUDomR��$VVLP�R� OXJDU� WRUQD�VH� ODoR�� ������HVSDoRV�RQGH� VH�FHOHEUDP�RV�
PLVWpULRV�� -XQWDPR�QRV�� UHFRQKHoDPR�QRV� R� RXWUR�� H� DVVLP� QRV� FRQKHFHPRV�´ 
(Maffesoli, 1994: 64). 

 
A socialidade se materializa no espaço; há uma comunhão – composta por um 

elemento sagrado para Maffesoli – do prazer em “ estar-junto”  com o(s) outro(s). As 

interações se desenvolvem, muitas vezes, em “ espaços de celebração” . Segundo o autor, 

trata-se de lugares ³RQGH�YDPRV�WRFDU��PDLV�RX�PHQRV�HXIHPLVWLFDPHQWH��HVWH�RXWUR�FRP�
TXHP� VH� ID]� R� PXQGR� RQGH� VH� YLYH�� e� GHQWUR� GHVVHV� ODERUDWyULRV� TXH� VH� HODERUD� D�
PLVWHULRVD�DOTXLPLD�GD�VRFLDOLGDGH�´ (Maffesoli, 1994: 65). 

Os espaços de celebração favorecem as pessoas festejarem o momento de “ estar-

junto” , funcionando como uma “ válvula de escape” . Em 2� RUJLDVPR� FRPR� IDWRU� GH�
VRFLDOLGDGH, Maffesoli destaca a importância da “ desordem fecunda”  para o próprio 

equilíbrio da sociedade. Nesse sentido, o autor afirma que: 

 

                                                
6 O cotidiano tem importância explicativa na Antropologia, desde Malinowski. Por isso, é preciso dizer que 
essa idéia de Maffesoli não é só dele. Na verdade, a Sociologia também já tratava do afeto e do cotidiano 
com Georg Simmel. 
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³������D�IHVWD�GLRQLVtDFD�SHUPLWH�������PLVWXUD�GH�SDODYUDV�H�VLWXDo}HV�TXH�H[SULPH��
HP� WRP�PDLRU�� R� FRWLGLDQR� GH� µ� VHU�HVWDU� MXQWR¶�� e� R� TXH�� WRGRV� RV� GLDV� YHPRV�
DFRQWHFHU� HP� OXJDUHV� S~EOLFRV�� HP� EDUHV� H� ERWHTXLQV�� HP� VXSHUPHUFDGRV�� QDV�
SUDoDV� H�� HQILP�� QRV� HVSDoRV� GD� GHDPEXODomR� H[LVWHQFLDO�� p� R� HVSHWiFXOR�
FLQWLODQWH� TXH� FRQVWLWXL� R� HOHPHQWR� HVVHQFLDO� GD� YLGD� VRFLDO�´ (Maffesoli, 1985: 
112). 

 

Em $� FRQTXLVWD� GR� SUHVHQWH, Michel Maffesoli retoma de Walter Benjamin o 

“ interesse do aqui e do agora” . Mais uma vez o autor enfatiza a importância de direcionar 

o olhar para o cotidiano, que se desenvolve no tempo presente, construindo a vida social. 

Para Maffesoli, o interesse pela análise do “ aqui e agora”  deve-se ao fato de que 

são os pequenos gestos da vida cotidiana – desenvolvidos muitos deles como fatores de 

socialidade – que constituem o essencial da trama social. Conforme o autor: 

³2V�PHQRUHV�JHVWRV�GD�YLGD�FRWLGLDQD��R�DSHULWLYR�DR�ILQDO�GD�WDUGH��RV�ULWXDLV�GR�
YHVWXiULR��RV�SDVVHLRV�j�QRLWH�QD�SUDoD�S~EOLFD��DV�FRQYHUVDV�GH�EDU�H�UXPRUHV�GR�
PHUFDGR�� WRGRV� HVVHV� µSHTXHQRV� QDGDV¶� TXH� PDWHULDOL]DP� D� H[LVWrQFLD� H� TXH� D�
LQVFUHYHP�QXP�OXJDU�VmR��QD�YHUGDGH�� IDWRUHV�GH�VRFLDOLGDGH´ (Maffesoli, 1984: 
58). 

 

A socialidade vivida diariamente expressa a potência social, precedendo uma 

relação hedonista, de viver junto, coletivamente. Trata-se de uma relação baseada na troca. 

A trama social é tecida no cotidiano, constituindo-se com base no trocar: nas interações, as 

pessoas intercambeiam informações, sentimentos, opiniões, desejos. Assim, cada 

indivíduo dá um pouco de si e, concomitantemente, recebe um pouco do outro. Para 

Maffesoli, ³D� WURFD� TXH� HQJDMD� HOHPHQWRV� LQFRPSOHWRV�� p� IXQGDGD� VREUHWXGR� QD�
GLVSDULGDGH��QD�GLIHUHQoD�HQWUH� R�TXH�p�GDGR� H�R� TXH� p� UHFHELGR´ (1984: 37). A troca, 

então, é desigual – pois são os seres humanos distintos e únicos –, mas é necessário que 

haja a troca para existir a socialidade. 

O conceito de socialidade é apresentado como a sociabilidade da pós-modernidade, 

cujo palco de sua expressão é a cidade, constituída por múltiplos “ espaços de celebração” . 

Nestes, cotidianamente, as pessoas realizam seu desejo de “ estar-junto” , revelando um 

prazer pelo aqui e agora e, assim, conquistam seu presente de modo mais encantado e não 

tão racional, objetivo.  

Michel Maffesoli, ao abordar a questão do espaço de celebração, apresenta-o como 

um espaço simbólico, que é construído constantemente pelas pessoas que nele 

desenvolvem interações sociais. Nessa perspectiva, pode-se dizer que o Mineirão é um 

espaço de celebração – do futebol, da religião, do comércio (festejar, por exemplo, a 

compra de um carro novo) – e, assim, favorece também a celebração do momento de estar 

junto. 
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Trata-se de um espaço público que possibilita o encontro com o outro, a partilha de 

emoções e experiências. As pessoas para ele se direcionam preocupados com lazer, 

valores espirituais, uma boa negociação, compartilhando experiências com o próximo. 

No estádio são estabelecidas redes de socialidade, nas quais os freqüentadores 

sentem prazer em estar junto, em comunhão com o outro. Mesmo sendo uma interação 

breve, a socialidade é um momento hedonista, expressão prazerosa de estar em 

companhia. Tal interação pode revelar a emoção de se estar no Mineirão em união com 

alguém que compartilha sua crença; pode expressar a paixão comum entre os torcedores 

unidos pelo futebol; pode demonstrar o desejo de estar acompanhado em uma decisão 

econômica a ser tomada na feira de veículos. 

No Mineirão são desenvolvidas socialidades que ocorrem pelo prazer da relação; 

mesmo que tal prazer não se manifeste, às vezes, de maneira agradável (há torcedores, por 

exemplo, que sentem prazer em manifestar seu sentimento ao clube por atos de 

vandalismo). 

Enfim, o estádio Governador Magalhães Pinto, como espaço de celebração, é lugar 

de trocas simbólicas. Em seu espaço as pessoas se juntam, conhecem-se, compartilham 

olhares, informações, sentimentos. É local de manifestação de valores dionisíacos, local do 

prazer compartilhado no tempo presente, mas que muitas vezes permanecem registradas 

nas lembranças das pessoas. 

O arcabouço teórico de Michel Maffesoli acima descrito, bem como o de Max 

Weber e Georg Simmel, são de fundamental relevância para analisar o significado do 

fenômeno urbano da sociabilidade. Para tanto, com a realização de uma interseção teórica 

dos conceitos acima abordados é possível melhor compreender e sociabilidade que se 

desenvolve nas cidades, sobretudo em espaços públicos como o do estádio Mineirão. 

 

 

����±�,QWHUVHomR�WHyULFD��VRFLDELOLGDGH�
 

 Max Weber e Georg Simmel em seus estudos privilegiam não a sociedade como 

um todo, mas o indivíduo na sociedade. Há que se considerar também a notória influência 

teórica de Michel Maffesoli no pensamento sociológico e antropológico. 

 A realidade social é vista por estes autores como constituída de sentido subjetivo, 

atribuído pela realidade individual. Daí a importância do indivíduo nos estudos dos 

autores, pois é considerado como aquele que significa a sociedade. Weber afirma que ³R�
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DJHQWH� LQGLYLGXDO� p� D� ~QLFD�HQWLGDGH�FDSD]� GH� FRQIHULU� VHQWLGR�jV�Do}HV”  (1979: 28). E 

esta também é a análise de Simmel, que procura compreender o sentido atribuído às ações 

pelos indivíduos metropolitanos. Já Maffesoli aborda o cotidiano do indivíduo, o modo 

como este desenvolve sua vida compartilhando com outros emoções e sentimentos. 

Segundo este autor, são os pequenos gestos, acontecimentos do dia-a-dia, interações 

sociais, que constituem a realidade social. 

Cumpre destacar que a ciência é, ela mesma, histórica, ou seja, uma maneira 

específica de buscar explicações ao longo do tempo. Dessa forma, o próprio pensamento 

sociológico sobre o espaço urbano é também um processo histórico, determinado 

socialmente. A Sociologia, portanto, é a ciência da sociedade que se propõe a 

compreender como se dão certos processos sociais. Não se trata de uma análise da 

totalidade da realidade, mas parte dela. O sociólogo estuda um fragmento, um fenômeno 

social produzido significativamente pelas interações entre os indivíduos. 

 Para Simmel, ³$V�IRUPDV�TXH�WRPDP�RV�JUXSRV�GH�KRPHQV��XQLGRV�SDUD�YLYHU�XQV�
DR�ODGR�GH�RXWURV��RX�XQV�SDUD�RV�RXWURV��RX�HQWmR�XQV�FRP�RV�RXWURV�±�Dt�HVWi�R�GRPtQLR�
GD� VRFLRORJLD�´(Simmel apud Moraes Filho, 1983: 47) Weber, por sua vez, explica: 

³6RFLRORJLD�������VLJQLILFD��XPD�FLrQFLD�TXH�SUHWHQGH�FRPSUHHQGHU� LQWHUSUHWDWLYDPHQWH�D�
DomR�VRFLDO�H�DVVLP�H[SOLFi�OD�FDXVDOPHQWH�HP�VHX�FXUVR�H�HP�VHXV�HIHLWRV�´ (1991: 3). Já 

Maffesoli delimita o objeto de estudo nas ações cotidianas; ele justifica seu recorte teórico 

dizendo que ³D�YLGD�FRWLGLDQD�HP�VXD�PHVFODJHP�H�HP�VHX�DVSHFWR�PDLV�EDQDO�p�ULFD�GH�
LPSUHYLVWRV� H� DEHUWD� D� P~OWLSODV� SRWHQFLDOLGDGHV´ (1984: 27). Nesta perspectiva, seus 

estudos analisam o modo como homens, grupos se organizam, interagem, sentem, pensam, 

vivem o desenrolar do dia-a-dia. Ao procurar melhor compreender o homem nas suas 

relações diárias, Maffesoli destaca que ³R�TXH�SUHYDOHFH�QmR�p�PDLV�R�LQGLYtGXR��LVRODGR�
QD�IRUWDOH]D�GH�VXD�UD]mR��PDV�R�FRQMXQWR�WULEDO´ (1995: 145). Trata-se, portanto, não do 

indivíduo em si, mas de suas relações desenvolvidas na realidade social cotidiana. O autor 

esclarece ainda que ³R� FROHWLYR� SHUPLWH� FRORFDU� HP� MRJR� DV� SRWHQFLDOLGDGHV�
PXOWLGLPHQVLRQDLV��SROLPRUIDV��GH�FDGD�XP��QXP�FRQMXQWR��$VVLP��QmR�VH�WUDWD�GH�IRUPD�
DOJXPD�GH�XPD�JOREDOLGDGH�DEVWUDWD��JHUDGD�GH�PDQHLUD�WRWDOLWiULD�SRU�XP�KRPHP�RX�XP�
JUXSR� GH� KRPHQV�´� (1984: 29). Cabe ao sociólogo, então, observar, compreender, 

interpretar a realidade social produzida cotidianamente pelo conjunto de indivíduos. 

 A sociedade moderna postou-se como objeto de investigação para Max Weber e 

Georg Simmel. Weber a caracteriza como uma sociedade desencantada, onde a 

racionalidade técnica burocrática tende a sufocar a subjetividade dos indivíduos, nivelados 
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por forças da calculabilidade, pontualidade, exatidão, advindas da ética protestante que 

delineou e propiciou o livre desenvolvimento do “ espírito capitalista” . Para Simmel, a 

concepção não é diferente: a sociedade é dominada pela economia do dinheiro, que 

também sufoca a subjetividade, considerando os indivíduos como iguais, seguindo a lógica 

monetária; o homem é tratado como número, nivelado na base do cálculo, sendo apenas 

mais um. 

 Michel Maffesoli – assim como Weber e Simmel – é um homem de sua época. Em 

função disso, apresentam abordagens sobre a vida social conforme suas vivências e 

observações. Contudo, dos três autores, é Maffesoli o protagonista do “ mundo pós-

moderno” , no qual – à luz das transformações sociais, políticas, econômicas, culturais, 

religiosas – assiste-se a uma crise de paradigmas. Nessa conjuntura, o autor aborda o 

processo de “ reencantamento do mundo” , com a emersão de novo HWKRV, que traz consigo 

o retorno do “ ideal comunitário” , com seu caráter emocional, de sentimento 

compartilhado, da paixão comum. Maffesoli afirma ser este um movimento cíclico, 

expressando o retorno do imaginário, do simbólico, do festivo e de outros elementos 

hedonistas, que eram tidos como ³WRWDOPHQWH�HVPDJDGRV�SHOD� UDFLRQDOL]DomR�GR�PXQGR�
>PRGHUQR@�´ (Maffesoli, 1995: 16). 

 Vale ressaltar que na sociedade moderna – de Weber e Simmel – predominava uma 

estrutura social de caráter individualista, baseada na racionalidade. A sociedade pós-

moderna é, para muitos, considerada predominantemente individualista, contudo Maffesoli 

verifica na mesma uma tendência de constituição de uma estrutura social holística, em que 

³R�LQGLYtGXR�FRPR�SHVVRD�HVWi�HP�FRQVWDQWH�UHODomR�GH�LQWHUDomR�FRP�RV�RXWURV��FULDQGR�
YtQFXORV� HPRFLRQDLV� GH� VRFLDELOLGDGH�� XOWUDSDVVDQGR� DVVLP� D� DWRPL]DomR� LQGLYLGXDO�
FDUDFWHUtVWLFD�GD�HFRQRPLD�H�LGHRORJLD�OLEHUDO�EXUJXHVD�´�(Neto, Rocha, Oliveira, 1998: 

49). 

 Weber e Simmel, então, analisaram as conseqüências da racionalização, 

destacando pontos positivos e negativos. Dessa forma, a sociabilidade (seja ação social 

weberiana ou um tipo de sociação simmeliana) pode ser vista como um fenômeno típico 

da cidade moderna que permite liberação da subjetividade. Por sua vez, Maffesoli, ao 

abordar o reencantamento do mundo, traz para a ordem do dia a dimensão do estar junto. 

Nesse sentido, o emocional, o mistério, a imagem reforçam o desejo de encontrar o outro e 

compartilhar emoções e sentimentos comuns. As pessoas, em seu cotidiano, preocupam-se 

com a busca de prazer, de estar junto, estar em comunhão. Isto posto, cumpre dizer que a 
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sociabilidade (socialidade de Maffesoli) é forma típica de vínculo social da pós-

modernidade. 

 Retomando a análise weberiana, verifica-se que há definição da ação social em 

quatro tipos, sendo ela uma expressão subjetiva, causalmente significada pelo indivíduo. 

As causas da ação orientam a conduta dos homens. Elas podem ser de ordem tradicional, 

afetiva, segundo valores e segundo os fins. A ação racional referente a fins é tida como o 

tipo puro de ação. No entanto, Weber afirma a possibilidade de haver mescla de tipos, em 

que – por exemplo – uma ação racional pode sofrer introdução de emoções, valores, 

sensações. 

 Para compreender o sentido atribuído pelos indivíduos às ações, Weber utiliza 

como parâmetro teórico o tipo ideal de ação social baseado na razão, que avalia a conexão 

de sentidos entre meios e fins, ponderando as conseqüências possíveis da ação. 

Georg Simmel analisa a sociabilidade como forma pura (tipo ideal weberiano) de 

sociação. No entanto, a compreende não segundo os motivos, os interesses presentes na 

interação social. Simmel esclarece que a sociabilidade é realizada por impulsos psíquicos, 

por um sentimento e pela satisfação de estar em contato – mesmo que superficial e fugaz – 

com o outro. Nesta perspectiva, a sociabilidade possui caráter lúdico e autônomo. 

Para a sociabilidade não importam conteúdos, as razões econômicas, religiosas, 

políticas ou de outra natureza; não valem atribuições do indivíduo em termos de VWDWXV�
social, nível de escolaridade, profissão. Não há um propósito objetivo nesta forma de 

sociação. A sociabilidade se apóia em qualidades pessoais como cordialidade, 

amabilidade, desenvoltura, desenvolvendo-se por impulso, inesperadamente, 

espontaneamente. 

A cidade moderna propicia este tipo de encontro, pois é lugar da impessoalidade, 

da rapidez, da incomunicabilidade, do anonimato. Simmel, por isso, aponta a fragilidade 

dessa interação, dizendo que a forma típica de sociabilidade é rápida, fugaz, sem deixar 

vestígios. Ela depende do carisma, da simpatia de cada indivíduo. Sendo a sociabilidade 

uma forma de sociação entre desconhecidos, não contam o lugar social, a riqueza, a rede 

de relações que um indivíduo possui, mas o sentimento recíproco de disponibilidade 

psíquica-espacial-temporal para o desenvolvimento do contato. Os indivíduos são tidos 

como iguais e as diferenças são, de certa forma, menosprezadas em função de estarem 

num mesmo lugar, no mesmo momento e com mesmo sentimento de atração para 

realizarem uma sociação, no caso, a sociabilidade. 



 47

Diante da crise de paradigmas que vive o mundo moderno e da tensão que subsiste, 

Michel Maffesoli afirma que vem sendo desenvolvido um novo estilo de vida, 

caracterizado pelo ³HVStULWR�GH�XPD�pSRFD��D�SyV�PRGHUQLGDGH�´ (Neto, Rocha, Oliveira, 

1998: 48). Em uma sociedade que assiste, por um lado, a uma crescente massificação e, 

por outro, ao desenvolvimento de grupos (tribos, para Maffesoli), a socialidade apresenta-

se como forma de sociabilidade do mundo pós-moderno. Nesse sentido, a socialidade é 

fruto do desejo do indivíduo de estar junto com o outro, de compartilhar experiências – 

aproximando-se de Simmel em sua conceituação sobre a sociação, afinal Maffesoli 

construiu tal conceito também a partir das contribuições teóricas simmelianas. Tal 

interação se desenvolve movida por paixões, emoções, artimanhas, sendo uma maneira 

agradável de passar o tempo. 

Para o autor, é no cotidiano – seja através de atividades destinadas ao lazer, festas, 

culinária, religião, esporte, etc. – que a vida social se desenvolve, sendo tecida pelos fios 

da socialidade. Esta ocorre em instantes do dia-a-dia, de modo efêmero. 

A socialidade apresenta dimensão espacial. Nesta perspectiva, a cidade é lugar 

privilegiado dessa forma de sociação. O cenário urbano, além de ser um espaço 

constituído por edifícios, ruas, veículos, instituições, pessoas, é também um espaço 

simbólico, vivido e recriado constantemente pelos homens. 

De acordo com Maffesoli, a cidade é composta por múltiplos espaços de 

celebração, onde se elabora a “ alquimia”  da socialidade. Em um espaço de celebração – do 

esporte, da religião, do prazer, do lazer, do estético – as pessoas estabelecem a 

sociabilidade e, assim, realizam o desejo de estar em comunhão com o outro. As causas 

que orientam os indivíduos a desenvolverem a socialidade são variadas, conforme dizia 

Weber. Contudo, de modo geral, trata-se de relações baseadas na troca de informações, 

opiniões, afetos. Dessa forma, a socialidade desenvolvida pelas pessoas no cotidiano é 

uma construção diária da realidade social no mundo contemporâneo. 

A sociabilidade é compreendida como um fenômeno urbano típico das cidades 

contemporâneas que, longe de ser considerado de pequena importância, é peça 

fundamental na constituição das sociedades, da vida das pessoas, sendo reveladora de 

estilos de vida, visões de mundo, experiências culturais. Nesse sentido, a análise sobre a 

sociabilidade é capaz de revelar como os homens experimentam os seus relacionamentos 

consigo, com os outros e com os espaços públicos. 

A cidade é tida como um caleidoscópio de povos e culturas, um mosaico de vários 

mundos vividos, onde os indivíduos vivem segregados conforme seus interesses, gostos, 
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temperamentos. O caráter superficial e adventício das relações modernas proporciona 

interações variadas, em que diferentes tipos sociais se encontram diariamente em vários 

locais, seja no trabalho, no caminho de volta para casa, nos ônibus, nas lojas.  

No modo de vida urbana, os indivíduos, no transcurso de sua vida cotidiana, 

conhecem profundamente menos as pessoas e com elas mantêm relações menos intensas; 

tendem a prevalecer contatos físicos estreitos e contatos sociais distantes. As interações 

sociais seguem o ritmo da vida moderna, apresentando-se superficiais, transitórias, 

efêmeras, nas quais os indivíduos, por sua vez, tendem a se encontrar uns com os outros 

em papéis segmentados. Diante das diferenças de interesses, o indivíduo torna-se membro 

de vários grupos, mas sem fidelidade aos mesmos, sem intimidade, cedendo lugar, muitas 

vezes, ao anonimato. 

Isto posto, percebe-se que, seguindo o ritmo intensivo da vida urbana, a 

VRFLDELOLGDGH� WtSLFD estabelecida entre as pessoas corresponde a uma interação social 

fugaz, fortuita, ocorrida entre desconhecidos e em lugares inesperados, havendo troca de 

gestos, olhares, sentimentos, informações. 

Indivíduos desconhecidos, movidos por impulso, predisposição – podendo ser por 

diversas causas, como emoções, costumes, valores, sensações, conforme análise weberiana 

– acabam se aproximando e, a partir daí, estabelecem uma relação de sociabilidade. O 

local é mero detalhe, podendo acontecer tal sociação em ³ILODV� GH� {QLEXV�� GRV� WHDWURV��
PHVPR� >HP@� HQFRQWURV� GLDQWH� GH� XPD� YLWULQH� LOXPLQDGD�� XPD� FRQYHUVD� FRP� R�
FRPSDQKHLUR�QXPD�YLDJHP�GH�PHWU{´ (Neto, Rocha, Oliveira, 1998: 37). 

Todavia, a contribuição teórica de Maffesoli conduz à consideração de que as 

pessoas estão destinando maior atenção ao hedonismo, ou seja, à qualidade de vida, aos 

momentos de prazer, bem como aos relacionamentos com o próximo, conhecido e/ou 

desconhecido. Embora o autor apresente o conceito de socialidade como forma de 

sociabilidade do mundo pós-moderno, define-a, de certo modo, como Georg Simmel, ou 

seja, como uma interação social efêmera, que pode se dar inesperadamente e em quaisquer 

lugares da cidade. Contudo, Maffesoli aborda a questão dos espaços de celebração, que 

funcionam como “ laboratórios da socialidade” , onde as pessoas para lá se destinam com o 

fim mesmo de estar junto, de se associar. Desta maneira, a socialidade não se apresenta tão 

fortuitamente. 

Nesta perspectiva, ao se encontrarem em um espaço, como o do estádio Mineirão, 

as pessoas já estão predispostas aos contatos sociais. Além de celebrarem o esporte, no 

caso, celebram a relação em si, o prazer de compartilhar algo com outro. Deve ser 
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considerado, ainda, que nestes espaços de celebração também são estabelecidas sociações 

entre pessoas conhecidas de um mesmo grupo (de amigos, familiares, religiosos) e não 

apenas entre desconhecidos. 

A sociabilidade é compreendida, antes de tudo, como um fenômeno urbano 

baseado na troca, na qual o lúdico é elemento indispensável. As palavras de Neto, Rocha e 

Oliveira são elucidativas: 

³������VmR�DV�WURFDV��QD�IRUPD�GH�EHQV�RX�GRQV��SDUWH�GH�XP�VLVWHPD�VLPEyOLFR��������DVVLP��VHMD�GR�SRQWR�GH�YLVWD�HFRQ{PLFR��VHMD�GR�SRQWR�GH�YLVWD�VRFLDO��SROtWLFR��
FXOWXUDO�� UHOLJLRVR�� HVWpWLFR� H� pWLFR�� QDV� WURFDV� VmR� WURFDGRV�� DQWHV� GH� WXGR��
VtPERORV�� 2V� VtPERORV�� SRU� VXD� YH]�� VHMD� XP� JHVWR�� XP� DWR�� XPD� SDODYUD�� XP�
REMHWR�� VmR� UHSUHVHQWDo}HV� TXH� UHYHODP� XPD� SUiWLFD�� XP� SRXFR� GD� H[SHULrQFLD�
KXPDQD�HP�VRFLHGDGH��LPS}H�XP�VLJQLILFDGR�´�������������
�

�
É uma interação social aberta a experiências de troca, seja entre conhecidos ou não, 

em lugares inesperados ou não. Entretanto, mantém seu aspecto lúdico, sua efemeridade; 

ao se prolongar em demasia e/ou aprofundar em determinado tema, a sociabilidade se 

desmancha, cedendo lugar a outro tipo de sociação. 

A sociabilidade, portanto, é vista como um sistema de relações baseadas na troca, 

³QD�TXDO� VmR� DV� H[SHULrQFLDV� H�RX� D� SDUWLOKD� GH� VLJQLILFDGRV�FRPXQV� RV� EHQV� GH�PDLRU�
YDORU�D�VHUHP�QHJRFLDGRV�SHORV�KRPHQV�´ (Neto, Rocha, Oliveira, 1998: 53). 

O desenvolvimento da sociabilidade produz a tessitura urbana. Dessa forma, 

analisar o espaço da cidade como uma produção social, onde as pessoas inventam, criam e 

ultrapassam o planejado inicialmente através de interações estabelecidas, construindo, 

assim, uma paisagem urbana é tarefa científica relevante, que possibilita ampliar 

conhecimentos sobre a convivência dos usuários entre si, com o outro e com o espaço (no 

caso, relativo ao Mineirão), bem como obter melhor compreensão da vida social belo-

horizontina. 
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           (Figura 01: Construção do estádio. Fonte – Arquivo Público da Cidade de Belo Horizonte, 1964) 

 

 

����±�%HOR�+RUL]RQWH��-.�H�D�LPSODQWDomR�GH�XP�SURMHWR�PRGHUQL]DQWH�
�

³3RVVR�GL]HU��VHP�YDLGDGH��TXH�FULHL�PHVPR�XP�QRYR�HVWLOR�
GH� DGPLQLVWUDomR�� WDQWR� SHOD� DXGiFLD� GRV� PHXV�
HPSUHHQGLPHQWRV�FRPR�SHOD�YHORFLGDGH�FRP�TXH�RV� OHYHL�D�
ERP�WHUPR�´����������
��������������������������������������������(Juscelino Kubitschek de 
Oliveira) 

�
O período do governo municipal de Juscelino Kubitschek (JK) marcou Belo 

Horizonte pelo surto modernizador, que buscou dotar a cidade de infra-estrutura 

necessária ao seu desenvolvimento e à sua consolidação como pólo econômico de Minas 

Gerais.  

Um conjunto de diversas obras tomou conta de espaços da cidade, com abertura ou 

remodelação de ruas e avenidas, com canalização de córregos, com criação de bairros – 
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como o Cidade Jardim –, dentre outras. A moderna Pampulha rapidamente “ saltou”  dos 

papéis para se concretizar na paisagem urbana. 

A administração do prefeito Kubitschek inseriu de vez a capital mineira na 

modernidade. Foi desenvolvido um planejamento urbano que se sintonizava com a busca 

do novo, tendo a arte como sua maior aliada; como demonstra o Conjunto Arquitetônico 

da Pampulha. 

As palavras de Celina B. Lemos, sobre a administração da cidade de Belo 

Horizonte pelo prefeito JK, são significativas: 

³(P� GHWULPHQWR� GD� VROXomR� GH� YiULRV� SUREOHPDV� XUEDQRV�� D� FRQVWUXomR� GD�
EDUUDJHP� GD� 3DPSXOKD� H� VHX� FRPSOH[R� DUTXLWHW{QLFR� PRGHUQR� WRUQRX�VH� XP�
PDUFR�H[SUHVVLYR� QD� FXOWXUD�PLQHLUD�H�QDFLRQDO��9ROWDYD�VH�SRU� XP� LQVWDQWH�DR�
SDVVDGR�j�pSRFD�GD�IXQGDomR�GD�FLGDGH��H�D�DUTXLWHWXUD�UHFXSHUDYD�VXD�PLVVmR�
GH� VLPEROL]DU� R� SURJUHVVR� H� R� GHVHQYROYLPHQWR� PLQHLUR�� 1HVVH� VHQWLGR�� IRL�
LQFRUSRUDGD� j� WUDGLomR� FXOWXUDO� XUEDQD� D� LGpLD� GH� PRGHUQR�� PDWHULDOL]DGD� QD�
DUTXLWHWXUD� GD� 3DPSXOKD�� DWp� HQWmR� SRXFR� HYLGHQFLDGD� QD� H[SHULrQFLD�FRWLGLDQD�´�(Lemos, 1994: 36).�

 

Juscelino sintonizava-se com os passos do planejamento urbano em voga nos anos 

de 1930-1940. Cumpre ressaltar que o planejamento urbano é visto como requisito 

imperioso para se evitar o “ caos”  urbano; envolve um conjunto de técnicas para 

intervenção pública na cidade a fim de transformar seu espaço físico, bem como, muitas 

vezes, o modo de vida de seus habitantes. 

No final do século XIX surgia um movimento intelectual e político de produção de 

uma nova ciência, chamada Urbanismo. Foi nos Estados Unidos e na Europa onde tal 

ciência desenvolveu-se originalmente, comprometendo-se com o projeto de reforma 

social. Tal localização cronológica e espacial explica-se por ordem teórica e, 

principalmente, por certos problemas práticos, surgidos devido ao rápido e enorme 

crescimento das cidades.  

A partir do século XIX, o capitalismo ganhava novas forças na acumulação de 

capitais, devido ao desenvolvimento da industrialização, ocasionando o crescimento das 

cidades. Daí iniciou-se uma série de alterações e surgiram fenômenos – como 

marginalidade, sub habitação, multidão, delinqüência, choque cultural. 

A metrópole, cidade moderna por excelência, era vista como uma possibilidade de 

progresso, atraindo, por isso, grande número de pessoas. Configurava-se, assim, o êxodo 

rural e, concomitantemente, o adensamento urbano. Nos centros urbanos, contudo, a 

maioria das pessoas recém-chegadas do campo se deparava com a especulação imobiliária, 

sendo obrigadas a se instalarem precariamente em cortiços. Estes, por sua vez, abrigavam 
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uma população caracterizada, em grande parte, por desempregados. Tal panorama era 

profícuo ao desenvolvimento de insalubridade e violência. 

A cidade era vista como um organismo onde o ³ERP�IXQFLRQDPHQWR�GH�FDGD�XP�
GRV� VHXV� HOHPHQWRV� p� IXQGDPHQWDO� SDUD� R� ERP� IXQFLRQDPHQWR� GR� WRGR� H� YLFH�YHUVD�´�
(Santos Júnior, 1996: 24). O Urbanismo, então, analisava a cidade baseado no modelo da 

medicina, afirmando a necessidade de se reformar imediatamente o meio urbano para 

solucionar suas “ patologias sociais” . Além de “ recuperar do mal” , o Urbanismo apregoava 

o embelezamento da cidade através do uso da estética. 

Nesse sentido, no século XIX, a partir da ação dos urbanistas, foram realizadas – 

em diversas cidades como Londres e Paris – reformas infra-estruturais que atendessem 

satisfatoriamente o desenvolvimento industrial, visando tanto o progresso material quanto 

o humano. 

No Brasil, a reforma urbana empreendida no início do século XX no Rio de Janeiro 

pelo prefeito Pereira Passos é ilustrativa. Tal reforma, seguindo orientações dos urbanistas 

modernos, baseou-se em um modelo racional e higienista. Por isso, procurou combater de 

frente os problemas da alta concentração populacional, de insalubridade e de violência nos 

cortiços. Solucionando tais problemas, buscava-se também modernizar, sanear e 

embelezar a cidade, incutindo nos habitantes uma nova mentalidade, um novo estilo de 

vida, antenado com a modernidade. 

O planejamento urbano modernista, portanto, pensava a cidade propondo reformá-

la. Nessa perspectiva, os problemas advindos de um rápido crescimento capitalista 

deveriam ser solucionados. Tratava-se não apenas de adequar a cidade ao progresso 

industrial, mas também de estabelecer um novo HWKRV social, que contribuísse para um 

“ bom viver” , numa cidade racional, bonita, saudável, enfim, moderna. 

O Urbanismo Modernista caracterizou-se por um planejamento regulatório e 

centralizado, em que o Estado fazia ³SOHQR� XVR� GH� VHXV� SRGHUHV� GH� FRQWUROH� H�
GLVFLSOLQDPHQWR�GD�H[SDQVmR�XUEDQD�H�GR�XVR�GD� WHUUD´ (Souza, 2002: 124). Não havia 

um diálogo aberto com a população, nem preocupação de criar canais de participação 

sobre as intervenções urbanas planejadas. 

A modernização da cidade era feita, sobretudo, por iniciativa da administração 

pública. Esta, além de realizar a reforma física, atuava de modo a realizar também a 

reforma social, ou seja, alterando o estilo de vida das pessoas, induzindo-as a se 

sintonizarem com o progresso e, principalmente, com a modernidade. Para isso, utilizava-

se de recursos como, por exemplo, a propaganda. 
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Tal paradigma de planejamento desenvolveu uma organização espacial aliada ao 

movimento artístico do Modernismo. Desse modo, arquitetos-urbanistas realizaram 

planejamentos que privilegiavam a estética, a questão do traçado e do estilo. 

A maior expressão do urbanismo modernista concentra-se na figura do francês Le 

Corbusier, cujas orientações foram seguidas em muitos planejamentos urbanos. Esclarece 

Marcelo Souza que 

³/H� &RUEXVLHU� UHSUHVHQWRX� R� FOtPD[� GR� µIHWLFKLVPR� HVSDFLDO¶� QR� 8UEDQLVPR��SUHWHQGHQGR� PXGDU� D� VRFLHGDGH� D� SDUWLU� GDV� WUDQVIRUPDo}HV� HVSDFLDLV� ±�
PRGHUQL]DomR�FRPR�HStWRPH�GH�RUGHP�H�KLJLHQH��UDFLRQDOLGDGH�H�KDUPRQLD��3DUD�
WDQWR�� HOH� HQWHQGLD� VHU� R� (VWDGR� R� H[HFXWRU� LGHDO� GH� VHXV� LGHDLV�� FDSD]� GH�
LQFHQWLYDU�H�FRRUGHQDU�D�LQLFLDWLYD�SULYDGD´�(2002: 128-129). 

 

O Congresso Internacional de Arquitetura Moderna – realizado entre 1928 e 1959 

– publicou um documento, em 1942, sobre seus princípios discutidos e definidos. 

Redigido em 1933, intitula-se Carta de Atenas, que teve como um dos seus autores o 

próprio Le Corbusier, além da contribuição de arquitetos e técnicos de planejamento 

urbano de diversos países. 

As propostas do documento revelavam preocupação com a precariedade da infra-

estrutura urbana, propondo a necessidade de elaborar princípios novos de circulação, 

construção e para se evitar a demasiada concentração demográfica. 

Segundo Marcelo Cedro, sobre a Carta de Atenas, ³DV�SULQFLSDLV�SUHRFXSDo}HV�VH�
FHQWUDOL]DYDP�QD�DUTXLWHWXUD�H�QR�XUEDQLVPR��YLVWRV�FRPR�DOWHUQDWLYDV�SULPRUGLDLV�SDUD�D�
VROXomR�H�R�SODQHMDPHQWR�GD�FLGDGH�PRGHUQD�DR�IRFDOL]DUHP�PHOKRULD�SDUD�KDELWDo}HV��
WUDEDOKR��UHFUHDomR�H�FLUFXODomR�XUEDQD�´ (2002: 41). 

Em consonância com as orientações internacionais do planejamento urbano 

modernista acima expostas, Juscelino Kubitschek empreendeu, quando prefeito de Belo 

Horizonte, um novo modelo de administração, que seria desenvolvido e aperfeiçoado em 

seus governos estadual e federal. 

A década de 1940, para a capital mineira, foi um período de profundas 

transformações, quando JK assumiu a prefeitura e, num clima de inovação e ousadia, 

inseriu de vez a cidade na modernidade, além de fazer da região da Pampulha uma 

expressão concreta da modernização. 

Vale destacar que Belo Horizonte foi construída no final do século XIX, seguindo 

já os pressupostos da modernidade. Contudo, nos primeiros anos de 1940, Juscelino 

apontava a necessidade de dotar a cidade de recursos básicos para que se consolidasse 

como pólo econômico no contexto mineiro. O político percebia, ainda, a capital como que 
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dotada de um ³SDSHO�UHOHYDQWH�FRPR�FHQWUR�SRODUL]DGRU�H�GLVWULEXLGRU�GH�ULTXH]DV��DOpP�
GH�H[HUFHU�IXQomR�LQWHJUDGRUD�GDV�UHJL}HV�´ (Simões, 2000: 102). 

Para tanto, o prefeito empenhou-se na modernização da cidade. Cumpre esclarecer 

que, como Belo Horizonte já nasceu com ares da modernidade, o trabalho que Kubitschek 

desenvolveu correspondeu a uma nova etapa do processo de modernização, em sintonia 

com as orientações de seu tempo. 

Dessa forma, pode-se dizer que Juscelino não realizou uma “ revolução urbana” , 

algo inédito. Houve importação de concepções urbanísticas, que foram incorporadas pelo 

prefeito e aplicadas ao seu gosto, à sua intenção, conforme seus objetivos. Nesse sentido, 

desenvolveu um novo paradigma de gestão nunca antes visto pelos belo-horizontinos que, 

admirados com a quantidade e a velocidade das obras, apelidaram Kubitschek de “ prefeito 

furacão” . 

A capital mineira não apresentava, na década de 1940, os mesmos problemas 

advindos da crescente industrialização que enfrentaram cidades como Paris e Londres no 

final do século XIX. Belo Horizonte apresentava um contexto específico, por isso, a 

reforma urbana nela realizada insere-se na chamada “ modernidade tardia” , ou seja, o 

modelo juscelinista de modernização ocorreu tardiamente em relação aos modelos de 

reforma das cidades européias ou norte-americanas. 

Kubitschek realizou uma série de cirurgias urbanas a fim de curar e prevenir a 

cidade dos males. Nesse sentido, Belo Horizonte era vista como um doente que, por volta 

dos 45 anos, já apresentava sintomas desagradáveis, conforme as palavras de Juscelino: 

³HX�Mi�FRQKHFLD�GH�PDQHLUD�SURIXQGD�RV�VpULRV�SUREOHPDV�GH�%HOR�+RUL]RQWH��XPD�FLGDGH�
QRYD�� PDO� VDtGD� GRV� FXHLURV�� PDV� Mi� DSUHVHQWDQGR� SUREOHPDV� GH� FLGDGH� JUDQGH�´ 

(Pinheiro Neto, 1994: 67). 

O planejamento urbano desenvolvido pelo prefeito Juscelino teve como eixo 

norteador as orientações dos modernistas, expressas na Carta de Atenas. A arquitetura era 

utilizada para resolver problemas urbanos de moradia, trabalho, circulação e recreação, 

conforme já dito. Para tal finalidade, propunha o documento o aumento da quantidade de 

espaço livre para eliminar o excesso populacional. Daí a sugestão, dentre outras, de 

construção de altos edifícios bem como de avenidas largas e retas. Os mentores da Carta 

de Atenas preocupavam-se, também, com a higiene e o lazer, pregando a necessidade de 

se preservar áreas verdes, rios, praias para descanso e prática de esportes; incentivavam, 

ainda, a construção de lagos artificiais. Essas áreas de lazer e beleza ficariam reservadas a 

uma área distante do centro da cidade, exigindo, por isso, a construção de vias de acesso. 
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Os pressupostos do documento modernista constituíram-se em paradigma de 

planejamento de cidade moderna. Em consonância com tais idéias, Juscelino realizou 

obras que modernizaram a capital mineira através da construção de ruas e avenidas largas, 

no asfaltamento das mesmas, na canalização de esgotos, na construção de um recanto de 

lazer e turismo. As palavras do próprio prefeito são ilustrativas: 

³4XDQGR� SUHIHLWR� GH� %HOR� +RUL]RQWH� UHPRGHOHL� D� FLGDGH�� ������ FRPHFHL� SRU�
PRGHUQL]DU�OKH� R� FDOoDPHQWR�� VXEVWLWXLQGR� RV� REVROHWRV� SDUDOHOHStSHGRV� H� R�
GHQRPLQDGR�Sp�GH�PROHTXH�±�SHGUDV�ILQFDGDV�QR�FKmR�±�SRU�SLVWDV�GH�URODPHQWR�
DVIiOWLFR�� 5HDOL]HL� HVWH� WUDEDOKR� j� PLQKD� PRGD�� GHVFDOoDQGR� GH� XPD� Vy� YH]� D�SULQFLSDO� DYHQLGD�GD�FLGDGH� ±�D�$YHQLGD�$IRQVR�3HQD�±� H� WUDQVIRUPDQGR�D�� GD�
QRLWH�SDUD�R� GLD�� QXPD�HQRUPH�YDOD�� QR� LQWHULRU�GD� TXDO�PLOKDUHV�GH�RSHUiULRV�
WUDEDOKDYDP�� DVVHQWDQGR� QRYD� UHGH� GH� HVJRWRV�� VXEVWLWXLQGR� D� FDQDOL]DomR� GH�
iJXD��D� ILDomR� WHOHI{QLFD�H� FRQVWUXLQGR�HVWDo}HV�GH� UHFDOTXH�������5DVJXHL�QRYDV�
DYHQLGDV�H�SURORQJXHL�DV�H[LVWHQWHV��FRPR�DFRQWHFHX�FRP�D�$YHQLGD�$PD]RQDV��
TXH� OHYHL� DWp� D� *DPHOHLUD�� ,QDXJXUHL� D� $YHQLGD� GR� &RQWRUQR� LQLFLDGD� HP�DGPLQLVWUDo}HV�DQWHULRUHV��������SRU�ILP��FRQVWUXt�R�UHFDQWR�WXUtVWLFR�GD�3DPSXOKD��
TXH��KRMH��p�PRWLYR�GH�FXULRVLGDGH�LQWHUQDFLRQDO��H�R� OLJXHL�j�FDSLWDO�DWUDYpV�GH�
XPD� DYHQLGD�� GH� ��� PHWURV� GH� ODUJXUD� H� ������� PHWURV� GH� H[WHQVmR�� TXH� p� D�
$YHQLGD�GD�3DPSXOKD�>DWXDO�2WDFtOLR�1HJUmR�GH�/LPD@�´ (Kubitschek, 2000: 34-
36). 

 

Vale destacar que, durante a administração municipal juscelinista, o cenário 

político brasileiro assistia ao governo do presidente Getúlio Vargas. O Estado Novo 

varguista pregava o ideal de “ novo homem” , um trabalhador disciplinado que colaborava 

com o progresso do Brasil, procurando romper com o perfil de país agrário. Para Le 

Corbusier, através da reforma urbana se transformaria o espaço físico e, assim, o espaço 

social, possibilitando o desenvolvimento de um novo espírito para os homens. 

O Estado Novo, portanto, utilizou-se das idéias modernistas a fim de inserir no 

imaginário social o desejo de se formar um “ novo homem” , em coerência com a ideologia 

de ordem, progresso e modernização. 

De acordo com a orientação nacional, Kubitschek, imbuído ³GR� GLVFXUVR�
PRGHUQL]DQWH�EDVHDGR�QR�FXOWR�DR�µQRYR¶��DEVRUYHX�DV�PRGHUQDV�QRUPDV�GH�DUTXLWHWXUD�H�
SODQHMDPHQWR��EXVFDQGR�LQVHULU�%HOR�+RUL]RQWH�QR�PHVPR�FRQWH[WR�GH�PRGHUQL]DomR�GDV�
SULQFLSDLV�FLGDGHV�GR�PXQGR�´ (Cedro, 2002: 42). 

Juscelino pretendia remodelar Belo Horizonte no plano físico e no plano social, 

seja através da melhoria da circulação pela cidade, seja modificando o modo de vida dos 

cidadãos, conferindo um espírito moderno à capital mineira. Ao lado do aspecto 

econômico, que se destinava à implantação de infra-estrutura moderna, Kubitschek 

realizou construções no campo do imaginário.  
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Nesse sentido, dentre as várias intervenções na paisagem urbana belo-horizontina, 

a construção e urbanização da Pampulha é significativa. A construção do Conjunto 

Arquitetônico exemplifica não apenas uma transformação no aspecto físico, mas e, 

principalmente, no aspecto imaginário. Juscelino usava-se de recursos da publicidade para 

divulgar para a população idéias positivas sobre um novo estilo de vida a ser desenvolvido 

com a inauguração da região. Esta seria um local de descanso, de práticas esportivas, além 

de ser também local de diversão em ambientes como a Casa do Baile e o Cassino, com 

inspiração modernista presente tanto na arquitetura dos seus edifícios quanto nos costumes 

de lazer (como o cuidado com o corpo e o espírito, e os jogos de azar). A Pampulha é, 

portanto, expressão concreta da modernização da capital mineira, usada por Juscelino para 

incutir nos cidadãos o ideário de beleza, progresso, harmonia, modernidade. 

Em consonância com a Carta de Atenas de 1933, o prefeito voltou suas atenções 

para a Pampulha. Kubitschek via na região um potencial para descanso e lazer dos belo-

horizontinos. Seria um recanto turístico onde os trabalhadores descansariam corpo e 

espírito nos fins de semana em companhia da família, diante de um lago artificial. 

Nas palavras de Juscelino referentes à construção da Pampulha percebem-se 

orientações do documento urbanista modernista: 

³$�FLGDGH�SUHFLVDYD�UHVSLUDU��$GTXLULU�VHXV�SUySULRV�SXOP}HV��/HPEUHL�PH�HQWmR�
GD� 3DPSXOKD� ±� XP� UHFDQWR� SDUDGLVtDFR�� yUImR� GD� DWHQomR� GDV� DXWRULGDGHV�
PXQLFLSDLV�� 2WDFtOLR� 1HJUmR� GH� /LPD�� TXDQGR� SUHIHLWR�� KDYLD� DVVHQWDGR� RV�DOLFHUFHV� GD� EDUUDJHP�� HQVDLDQGR� D� FRQVWUXomR� GH� XP� ODJR�� 0DV� VHX� HVIRUoR�
PRUUHUD�DOL��(X�FRQKHFLD�D�3DPSXOKD�H�MXOJDYD�TXH�HOD�SRGHULD�FRQYHUWHU�VH�QR�
FHQWUR� WXUtVWLFR�TXH� IDOWDYD�D�%HOR�+RUL]RQWH��'Dt�D� UD]mR�SRU�TXH�FRQYLGDUD�R�
3URIHVVRU�$JDFKH�D�YLU�D�0LQDV��
�$JDFKH�YLX�D�3DPSXOKD�PDV�QmR�GHPRQVWURX�D�YLVmR�TXH�VHULD�GH�VH�HVSHUDU�GH�
XP�XUEDQLVWD�GH� IDPD�LQWHUQDFLRQDO��'LVVH�PH�TXH�HUD�DSHQDV�XP�FHQiULR�±�XP�FHQiULR�FRPR�PXLWRV�RXWURV��2�TXH�VH�GHYHULD�ID]HU�DOL�HUD�XPD�FLGDGH�VDWpOLWH��
XP�FHQWUR�GH�IRUQHFLPHQWR��RX�PHOKRU��XP�Q~FOHR�DEDVWHFHGRU�GD�FDSLWDO��
������� QRVVD� GLVFRUGkQFLD� IRL� UDGLFDO�� $R� LQYpV� GH� XPD� FLGDGH�VDWpOLWH�� R� TXH�
SUHWHQGLD�FRQVWUXLU�DOL�HUD�XP�UHFDQWR�WXUtVWLFR��4XDOTXHU�FRLVD�GLIHUHQWH�GH�%HOR�
+RUL]RQWH�� FDSLWDOL]DQGR� HP� EHQHItFLR� GR� SODQR� D� VHU� H[HFXWDGR� D� EHOH]D� GR�
FHQiULR��FRP�D�IRUPDomR�GH�XP�JUDQGH�ODJR�DUWLILFLDO��URGHDGR�GH�UHVLGrQFLDV�GH�OX[R�� FRP� FDVDV� GH� GLYHUV}HV� TXH� VH� GHEUXoDVVHP� VREUH� D� iJXD�� $JDFKH�
LQFOLQDYD�VH�SDUD�R� XWLOLWDULVPR��0DV� R�PHX�SHQVDPHQWR� HUD� OtULFR�� D�QDWXUH]D�
WUDQVIRUPDGD� HP� IDWRU� GH� SOHQLWXGH� HVSLULWXDO�� D� VHUYLoR� GD�
FRPXQLGDGH�´(Kubitschek, 1976: 31). 

 

Ou ainda neste trecho: 
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³1mR� VH� WUDWDYD� DSHQDV� GH� XPD� FULDomR� DUTXLWHW{QLFD� DGHTXDGD� j� VXD�
ORFDOL]DomR�� 1D� 3DPSXOKD�� D� SDLVDJHP� VHULD� PRGLILFDGD� SHOD� PmR� GR� KRPHP��
FRP� D� LQWURGXomR� GH� XP� HOHPHQWR� QRYR� ±� D� iJXD�� (VWD� VHULD�� QD� H[SUHVVmR� GH�
$XIUpUH�� D� paisagem espiritual�� 8P� FHQiULR� HVFROKLGR� H� SUHSDUDGR� SDUD� XP�
FRQMXQWR� DUTXLWHW{QLFR�� FRQFHELGR� GH� DFRUGR� FRP� D� HVWpWLFD� PRGHUQD�� 0DV�
WRUQDYD�VH�LPSUHVFLQGtYHO�QmR�QHJOLJHQFLDU�D�ILQDOLGDGH��SDUD�D�TXDO�D�REUD�LULD�
VHU�H[HFXWDGD��6HULD�LPSHULRVR�DIHLoRDU�R�UHFDQWR�DR�VHX�REMHWLYR��VROXFLRQDU�R�
SUREOHPD� GR� ILP�GH�VHPDQD� GRV� EHOR�KRUL]RQWLQRV�� (VWD� VHULD� D� VXD� paisagem 
social�� D� DWUDomR�GD� QDWXUH]D�� SDUD� TXH� HOD� VHUYLVVH� DR� SURSyVLWR� GH� DWHQGHU� j�
QHFHVVLGDGH�GH�UHFUHDomR�GD�FROHWLYLGDGH�´�(Kubitschek, 1976: 46). 

 

Verifica-se que a Pampulha foi construída de acordo com o modelo proposto pela 

Carta de Atenas, principalmente nos seguintes aspectos: construção de um lago artificial; 

áreas verdes destinadas ao esporte e lazer para descanso dos trabalhadores; utilização da 

arquitetura com traços livres, que dessem liberdade à criatividade do arquiteto (como 

exemplificam as linhas curvas de Oscar Niemeyer no Conjunto Arquitetônico); área 

dotada de beleza reservada a um bairro residencial afastado do centro e a este ligado por 

avenidas retas, largas, grandes e arborizadas. 

A região da Pampulha, enfim, foi idealizada de modo a seguir as normas de um 

planejamento racional e centralizado que pudesse incluir de vez Belo Horizonte no rol das 

cidades modernas. 

Entretanto, se por um lado a Pampulha trouxe uma melhoria na qualidade de vida, 

um estilo de vida moderno, inserindo a cidade no cenário internacional da arquitetura, por 

outro lado, sua construção apresentou algumas fragilidades para a população belo-

horizontina. Haja vista o fato de a intervenção urbana na Pampulha ter sido privilegiada 

pelo poder público mesmo frente a demandas mais urgentes de outras áreas da cidade. 

Cumpre lembrar que no período prevalecia a censura do Departamento de 

Imprensa e Propaganda (DIP) do governo de Getúlio Vargas e que Juscelino usava a 

imprensa a seu favor. Desse modo, suas idéias eram transmitidas aos cidadãos como uma 

decisão já tomada em prol de toda a cidade.  

Nesta perspectiva, o planejamento urbano modernista juscelinista funcionou como 

um instrumento ideológico. Conforme Ermínia Maricato, ³HOH�FRQWULEXLX�SDUD�RFXOWDU�D�
FLGDGH�UHDO�H�SDUD�D�IRUPDomR�GH�XP�PHUFDGR�LPRELOLiULR�UHVWULWR�H�HVSHFXODWLYR�´ (2002: 

124). 

Maricato distingue cidade formal ou legal da cidade ilegal. A cidade legal 

corresponde à região urbana que recebe atenções (e investimentos) do poder público; já a 

cidade ilegal fica relegada ao segundo plano. A partir dessa definição, pode-se dizer que 

Juscelino já verificava o surgimento desordenado de sub habitações em alguns pontos da 
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cidade ilegal: ³RV�VXE~UELRV��H[WUDYDVDQGR�D�SODQWD�LQLFLDO��IRUDP�VXUJLQGR�DR�GHXV�GDUi��
VHP� ILVFDOL]DomR� QHP� SODQHMDPHQWR�´ (Kubitschek, 2000: 35). O prefeito, então, se 

defendia afirmando: ³UHDOL]HL�REUDV�GH�XWLOLGDGH�LPHGLDWD�H�� LJXDOPHQWH��DV�TXH�YLVDYDP�
DR� IXWXUR� GD� FLGDGH�´ (2000: 36). Contudo, é inegável que as atenções do político 

voltavam-se com maior destaque para a cidade legal, em detrimento da solução de outros 

problemas urbanos emergentes na cidade. 

A Pampulha posta-se como ilustrativa de tal ação. Sendo projetada por Juscelino, 

concomitantemente, a região projetou-o no cenário político. Através da 

construção/urbanização da Pampulha, o político transmitiu seus ideais e, assim, conquistou 

legitimidade junto à população. Verifica-se que os investimentos na periferia não 

contavam para a dinâmica do poder político tanto quanto os investimentos que eram 

aplicados em áreas elitizadas, como a da Pampulha. 

O discurso de Juscelino em relação à Pampulha era paradoxal: ao mesmo tempo 

em que destinava à região casas de luxo, com cassino (freqüentado pelas classes 

abastadas), ele afirmava ser a região lugar de lazer para todos os belo-horizontinos. 

Segundo Frieiro,  

³$�SUHIHLWXUD�FULRX�D�3DPSXOKD�FRP�R�ILP�GH�GDU�D�%HOR�+RUL]RQWH�XP�FHQWUR�GH�
SUD]HU� H� GLYHUVmR� SDUD� DV� FODVVHV� ULFDV� H� UHPHGLDGDV�� &RQVWUXLX� XP� ODJR�
DUWLILFLDO�� XP� FDVVLQR�� H� XP� FOXEH� DULVWRFUiWLFR��2V� WHUUHQRV� GD� 3DPSXOKD�� TXH�
SRXFR�YDOLDP�� IRUDP�FRPSUDGRV�SHORV�SULYLOHJLDGRV�GD�SROtWLFD��GR�JRYHUQR��GD�
LQG~VWULD�H�GD�ILQDQoD��������
�3HTXHQRV� ORWHV� GH� WHUUHQR� TXH� Ki� FLQFR� DQRV� QmR� YDOLDP� XP� FRQWR� GH� UpLV��QDTXHOHV�FDSLQ]DLV�SDPSXOKHVFRV�� VmR�YHQGLGRV�DJRUD�SRU�RLWHQWD�H�FHP�FRQWRV�
GH� UpLV�� 2V� SULPHLURV� SDPSXOKRFUDWDV� ID]HP� yWLPRV� QHJyFLRV�� YHQGHQGR�
FDQGLGDWRV�j�SDPSXOKRFUDFLD��FRP�XP�OXFUR�ORXFR��R�TXH�FRPSUDUDP�SRU�SRXFR�
PDLV�TXH�QDGD�´ (Frieiro apud Simões, 2000: 43).  

 

Então, percebe-se que a ocupação da Pampulha ocorreu diante de um quadro de 

especulação imobiliária. Foram vendidos terrenos a ricos proprietários, que tiveram uma 

valorização significativa com a construção do Conjunto Arquitetônico. Como se tratava de 

locais afastados do centro urbano e com falta de infra-estrutura, os proprietários se 

organizavam e reivindicavam melhorias junto à prefeitura. A demanda dessa população 

acabava por ser prontamente atendida, em detrimento de certas parcelas da sociedade. 

Contudo, não se pode negar que o planejamento urbano desenvolvido por Juscelino 

constituiu-se como um paradigma de gestão, em que transformações realizadas na 

paisagem urbana de Belo Horizonte inseriram a cidade no panorama internacional da 

Modernidade. 
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Cumpre esclarecer que Juscelino pretendia remodelar Belo Horizonte no plano 

físico e no plano social, seja através da melhoria da circulação pela cidade, seja 

modificando o modo de vida dos cidadãos, conferindo um espírito moderno à capital 

mineira. Ao lado do aspecto econômico, que se destinava à implantação de infra-estrutura 

moderna, Kubitschek realizou construções no campo do imaginário. 

Dessa forma, se a modernização física empreendida pelo prefeito pôde ser vista 

mais em determinadas regiões da cidade – como a Pampulha, por exemplo – não se pode 

esquecer de que todos os cidadãos foram, de certo modo, envolvidos por JK em suas 

propostas de planejamento urbano através, principalmente, do aspecto do imaginário.  

Na dissertação de Marcelo de Araujo Rehfeld Cedro, intitulada -.�GHVSHUWD�%+�
������������� $� FDSLWDO� GH�0LQDV� *HUDLV� QD� WULOKD� GD�PRGHUQL]DomR é descrito que ³2�
FRPSOH[R� GD�3DPSXOKD� LQFRUSRUD�� GHVGH� D� pSRFD� GH� VXD� FRQVWUXomR�� XPD� VLJQLILFDomR�
VLPEyOLFD� SHFXOLDU� SDUD� %HOR� +RUL]RQWH�� LQWHJUDQGR� D� FLGDGH� j� HUD� GD� PRGHUQLGDGH�´ 

(2002:64). 

O autor demonstra como a idealização da região foi usada por Kubitschek de modo 

a transmitir seus ideais a fim de conquistar legitimidade junto à população da cidade. 

Segundo Cedro, ³D� FRQVWUXomR� GR� FRPSOH[R� DUTXLWHW{QLFR� GD� 3DPSXOKD� SHOD�
DGPLQLVWUDomR�PXQLFLSDO�GH�%HOR�+RUL]RQWH�WHYH�FRPR�LQWXLWR�LQFXWDU��QR�LPDJLQiULR�EHOR�
KRUL]RQWLQR�� DPELomR�� HQFDQWR�� IDVFtQLR�� DVSLUDomR� DR� SURJUHVVR� H� SHUWHQFLPHQWR� j� HUD�
PRGHUQD�´ (2002: 67). 

Marcelo Cedro ressalta que, ao pretender despertar Belo Horizonte, as 

preocupações de Juscelino não se limitavam em solucionar questões de habitação, 

trabalho, recreação e circulação; era preciso desenvolver um “ espírito de modernidade”  

nos cidadãos. Nesta perspectiva, compreendem-se ações, tais como: a criação do Museu 

Histórico de Belo Horizonte, em 26 de maio de 1941; a Exposição da Arte Moderna de 

Belo Horizonte, realizada em maio de 1944; a criação da Escola de Arquitetura na cidade, 

sob direção de Guignard; bem como a inauguração do Conjunto Arquitetônico da 

Pampulha em maio de 1945, construído por artistas modernistas, como Oscar Niemeyer. 

Desse modo, verifica-se que o Conjunto Arquitetônico da Pampulha apresentava-se 

como símbolo de um clima contagiante de otimismo que, posteriormente, atingiu 

dimensões nacionais, quando Juscelino assumiu a faixa presidencial em 1956, uma vez 

que o estilo de administrar do ex-prefeito da capital mineira foi adotado e aperfeiçoado 

pelo Presidente da República.  
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É interessante destacar, ainda, que a relação entre o prefeito e a região em questão 

foi tecida pelos fios da reciprocidade: se por um lado Juscelino projetou Pampulha, por 

outro lado, a construção e a urbanização da região acabou por projetar a figura e as ações 

do político a nível estadual, nacional e até mesmo internacional. 

Juscelino tinha planos em relação à Pampulha que transcendiam o Conjunto 

Arquitetônico. Na administração do governo estadual mineiro, o político, para atender a 

demanda da população, designou, em 1954, uma comissão para construção de um novo 

estádio na capital. Para tanto, foi sugerida a localização pelo Clube Atlético Mineiro na 

Avenida Antônio Carlos, mas o clube loteou a área para saldar dívidas. 

Além disso, a comissão não concluiu seu trabalho, já que JK passou a se dedicar à 

sua candidatura à Presidência da República. Dessa forma, o projeto de Eduardo Mendes 

Guimarães e Gaspar Garreto, de 1957, esperou até o ano de 1960. Nessa época, 

Kubitschek, já como Presidente, não se esqueceu do projeto do novo estádio mineiro. 

Assim, em 25 de fevereiro de 1960, sob regime de comodato, após acordos com o 

Ministro da Educação e Cultura, Clóvis Salgado, e com o Reitor Pedro Paulo Penido, 

decidiu-se pela utilização de parte da área da Universidade Federal de Minas Gerais para o 

início das obras do estádio. 

A construção do Mineirão, ocorrida na região da Pampulha, integrou o estádio ao 

estilo de vida de uma cidade moderna. Desde os anos de 1940, Belo Horizonte postava-se 

como local ideal para implantação de um novo estádio. Após cinco anos de obras, os 

portões do então Minas Gerais foram abertos ao púbico pela primeira vez em 5 de 

setembro de 1965. A partir daí, o estádio passou a contribuir com a melhoria de qualidade 

de vida dos cidadãos, que passaram a ter a possibilidade de desfrutar de um espaço 

moderno, grandioso, ideal para lazer e prática de esportes.  

 

 

����±�2�GHVHQYROYLPHQWLVPR�FRPR�SURMHWR�SDUD�D�QDomR�
 

Juscelino Kubitschek aperfeiçoou sua estratégia de governo quando se tornou 

governador do Estado de Minas Gerais, atingindo maior expressão no seu governo federal. 

Como Presidente da República do Brasil, Juscelino desenvolveu um projeto para a nação, 

conhecido como nacional desenvolvimentismo. Cumpre esclarecer que o 

desenvolvimentismo teve várias expressões não sendo exclusivo do governo de 

Kubitschek. Inaugurado por Getúlio Vargas e implementado com características 
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específicas por JK, foi posteriormente adotado pelos governos militares, mas com um 

formato específico, orientado pelas diretrizes da Doutrina de Segurança Nacional. 

 

Os “ anos dourados” , que envolveram a presidência de Juscelino (1956-1961) 

corresponderam ao período em que o país se projetava internacionalmente, seja com a 

arquitetura da Pampulha, seja com a Bossa Nova, bem como com o Cinema Novo. O país 

assistia a expansão da cultura de massa pela TV Tupi, pelo jornal 2�&UX]HLUR, que ³YHQGLD�
���� PLO� H[HPSODUHV� SRU� VHPDQD´ (Pimentel, 1993: 62), e pela Rádio Nacional. Tais 

veículos de comunicação também contribuíram na divulgação do 3ODQR� GH� 0HWDV do 

governo, transmitido com otimismo e confiança à sociedade. Além da efervescência 

cultural, indústrias como Petrobrás, Eletrobrás, Usiminas e outras de capital internacional 

– dedicadas a produção de bens de consumo duráveis, que foram implantadas no país – 

também vinham contribuindo com o clima de otimismo, oferecendo melhoria na qualidade 

de vida para, principalmente, a classe média urbana, através da fabricação de carros, 

geladeiras, televisores e outros aparelhos eletrodomésticos. O Brasil, até então de tradição 

agrária, mudava seu perfil com a industrialização e a urbanização, possibilitadas devido à 

ação do Estado e à presença do capital estrangeiro. 

O momento era favorável a realizações audaciosas, como a construção e a 

inauguração de Brasília, em 1960. Tal clima era propício para disseminar ³D�LGpLD�GH�TXH�
WRGR�R� SDtV� VH� HPSHQKDYD�QXPD� OXWD�FRQWUD�R� DWUDVR�H�GH�TXH�R� SHVVLPLVPR�QmR� WLQKD�
OXJDU´ (Pimentel, 1993: 58). 

O fator fundamental desse “ sucesso”  era justificado pela união dos brasileiros – 

animados com a melhoria da qualidade de vida urbana – na crença no progresso de todo o 

país. Com a legitimação de suas propostas e ações pela população, JK conseguiu realizar 

seus intentos político-econômicos sem maiores entraves sociais. Instalava-se, assim, o 

sentimento de comoção nacional em torno de uma causa coletiva: o desenvolvimento do 

Brasil. Era como se ³D�VRFLHGDGH�EUDVLOHLUD�WLYHVVH� WRPDGR�R� WUHP�SDUD�R� IXWXUR�H�XPD�
SRWHQWH� ORFRPRWLYD� D� DUUDQFDVVH� GR� DWUDVR� SDUD� WULOKDU� R� FDPLQKR� GR� SURJUHVVR�´ 

(Pimentel, 1993: 61). 

No governo federal de Kubitschek, o Estado centralizava as decisões e o 

planejamento econômico, com acentuação do sentimento nacional desenvolvimentista. Foi 
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exatamente essa concepção que norteou sua política empreendedora, que buscava construir 

uma visão homogênea da sociedade1. 

O período que compreende o final dos anos 1950 e a década de 1960 foi, então, 

uma conjuntura específica no cenário político e econômico do país, na qual projetos foram 

engendrados para conquista do desenvolvimento. Para alcançar tal empreendimento, foi 

elaborada a ideologia desenvolvimentista. 

Dentre as instituições da época, o Instituto Superior de Estudos Brasileiros (ISEB) 

destacou-se na tarefa de oferecer sustentação teórica aos interesses políticos e econômicos. 

Cumpre esclarecer que o ISEB foi criado em 14 de julho de 1955, durante o governo do 

Presidente João Café Filho. Contudo, foi na presidência de Juscelino que esta instituição 

se tornou hegemônica. A fim de auxiliar na orientação da expansão econômica brasileira, 

o ISEB elaborou a ideologia nacional desenvolvimentista.  

Thaïs Pimentel define bem a instituição: 

³2�,6(%�VH�GHVWDFD�HQWUH�DV�GHPDLV�LQVWLWXLo}HV�GD�pSRFD�SRU�WHU�VLGR�FDSD]�GH�
UHSUHVHQWDU�RV�µDQVHLRV�GD�QDomR¶��FXLGDQGR�GH�ID]HU�D�SRQWH�HQWUH�RV�LQWHUHVVHV�
GR� (VWDGR�� GR� *RYHUQR� H� GR� 3RYR�� 7LQKD�VH� HP� YLVWD� XPD� SHUVSHFWLYD� WHyULFD�
YLVDQGR� j� FRODERUDomR� GH� WRGRV� RV� VHJPHQWRV� VRFLDLV� QD� FRQVWUXomR� GH� XP�
SURMHWR�QDFLRQDO��$V�GHPDQGDV�H�UHLYLQGLFDo}HV�GRV�PDLV�GLYHUVRV�JUXSRV� VHUmR�
UHHODERUDGDV� SRU� HVVD� LQVWLWXLomR�� QR� VHQWLGR� GH� VH� DGHTXDUHP� D� XP� SURMHWR�
QDFLRQDO�TXH�HIHWLYDPHQWH� WUDQVIRUPDVVH�D�UHDOLGDGH�VyFLR�HFRQ{PLFD�GR�SDtV�´�
(1993: 66). 

�
O conjunto interdisciplinar de intelectuais seria o responsável por dar corpo à 

nação, através de uma atividade racional, científica. Sua função principal era ser intérprete 

de uma classe social, ou seja, organizar idéias de um grupo e disseminá-las como idéia 

universal, comum a toda nação. Cabia aos teóricos isebianos um trabalho racional ³SDUD�
S{U�DV�FRQGLo}HV�GDTXLOR�TXH�é�H�deve ser´ (Franco, 1978: 158). É esta a tarefa mesma da 

ideologia: converter o discurso de um grupo social em discurso da sociedade como um 

todo. ³e�� SRLV�� FRQVWLWXWLYR� GD� LGHRORJLD� R� SURFHGLPHQWR� TXH� LGHQWLILFD� XPD� SDUWH� GD�
GLYLVmR�FRP�R�WRGR�LPDJLQDULDPHQWH�LQGLYLVR�´ (Franco, 1978: 15).  

Nessa perspectiva, a partir do conhecimento que tinham das relações sociais, os 

intelectuais isebianos buscavam representar a sociedade. Eles atuavam de modo a analisar 

                                                
1 Cumpre esclarecer que, com a institucionalização do Estado Novo, Getúlio Vargas, ao trabalhar a 
construção da idéia de nação, utilizou-se da estratégia de construir a hegemonia, procurando eliminar 
contradições, conflitos, fragmentações, a fim de obter uma sociedade homogênea, coesa. Sônia Regina de 
Mendonça afirma que com o Estado Novo começou a ³LQYHQomR�GH�XPD�QDomR��VLPEROLFDPHQWH�RUJDQL]DGD�
GH� PRGR� KDUP{QLFR�� PHGLDQWH� D� HVWUDWpJLD� GD� HOLPLQDomR� IRUPDO� GD� QRomR� GH� PHUFDGR� ±� RX� VHMD��
FRQFRUUrQFLD� H� FRPSHWLomR� ±� GR� FDPSR� SROtWLFR´ (1995: 72). Portanto, tal estratégia de administração da 
ordem em prol da nação iniciou-se com Vargas, em 1937, sendo utilizada em dimensões mais amplas por 
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e explicar, dentre outros aspectos, o subdesenvolvimento do país, bem como a elaborar 

uma teoria que oferecesse um caminho a ser seguido pelos brasileiros na direção do 

progresso, procurando despertar-lhes a consciência nacionalista. Pimentel esclarece tal 

aspecto do pensamento isebiano: ³2� SRYR� µDWUDVDGR¶� HUD� WLGR� FRPR� HQWUDYH� DR�
GHVHQYROYLPHQWR��H�SDUD�TXH�HOH�VH�OLEHUWDVVH�GHVVD�FRQGLomR��HUD�SUHFLVR�JXLi�OR��LQGLFDU�
OKH�R�FDPLQKR�SDUD�D�VXD�HPDQFLSDomR�H��FRQVHT�HQWHPHQWH��SDUD�D�GD�QDomR�EUDVLOHLUD�´ 

(1993: 79). 

 O ISEB realizou, para alcançar o objetivo acima exposto, uma discussão de 

conceitos, como nação, antinação, desenvolvimento, subdesenvolvimento, cultura 

autêntica, cultura inautêntica, alienação, imperialismo, dependência, colonialismo2.  

De acordo com o ISEB, a consciência nacionalista – caracterizada por um 

nacionalismo crítico, consciente, autêntico – traria em si a redenção do Brasil. Para isso, 

era preciso substituir a cultura “ inautêntica” , estrangeira, antinacional, oferecendo à 

população brasileira uma imagem genuína da realidade do país, contemplando recursos 

que representassem a cultura nacional.  

Segundo Marilena Chauí, 

³3DUD� PXLWRV�� WUDWDYD�VH� GH� VXEVWLWXLU� R� QDFLRQDOLVPR� HVSRQWkQHR�� DOLHQDGR� H�
LQDXWrQWLFR� SRU� XP� QDFLRQDOLVPR� FUtWLFR�� FRQVFLHQWH� H� DXWrQWLFR�� R� QDFLRQDO�
SRSXODU�� JUDoDV� DR� TXDO� R� VHWRU� DYDQoDGR� GD� EXUJXHVLD� QDFLRQDO� H� R� VHWRU�
FRQVFLHQWH�GR�SUROHWDULDGR��XQLGRV��FRPEDWHULDP�R�FRORQLDOLVPR�H�LPSHULDOLVPR��
UHDOL]DQGR� R� GHVHQYROYLPHQWR�QDFLRQDO� H� GDQGR� UHDOLGDGH� DR� µVHU� EUDVLOHLUR¶�� j�
µLGHQWLGDGH�QDFLRQDO¶�´�(2001: 141). 
 

Para os isebianos, as ³µPDVVDV�WUDEDOKDGRUDV¶�DSDUHFHP�FRPR�D�IRQWH�GD�LGHRORJLD�
SURJUHVVLVWD��VHQGR�SRUWDGRUD�GD�YHUGDGH�GR�WRGR�H�GR�SRGHU�GH�WUDQVIRUPi�OR�´ (Franco, 

1978: 166). Dessa forma, tais intelectuais analisavam a realidade da população, 

ordenando-lhe e conferindo-lhe um arcabouço científico e, assim, devolviam-lhe uma 

representação social, uma consciência autêntica e verdadeira, pois seria um reflexo da 

imagem da sociedade. Segundo Maria Sylvia Carvalho Franco, ³$t�HVWi� XP�PRYLPHQWR�
FLUFXODU� H� PHFkQLFR� GH� GHYROYHU� jV�PDVVDV�� QD� VXD� YHUGDGH� LQWHJUDO�� VHP�PRGLILFDomR�
EiVLFD��RV�FRQWH~GRV�GH�VXD�SUySULD�FRQVFLrQFLD´ (1978: 170). Contudo, cabe destacar que 

se tratava de uma UHSUHVHQWDomR, UHSURGXomR, e não de uma WUDQVIRUPDomR da realidade. 

                                                                                                                                              
Juscelino e pelos governos militares. Contudo, a questão democrática presente no desenvolvimentismo de JK 
é o principal ponto que o diferencia das demais políticas desenvolvimentistas. 
2 Os trabalhos ³2�WHPSR�GDV�LOXV}HV´, de Maria Sylvia Carvalho Franco, e ³,6(%��IiEULFD�GH�LGHRORJLDV´, 
de Caio Navarro de Toledo, bem como trabalhos de intelectuais do ISEB – como Hélio Jaguaribe e 
Guerreiro Ramos – apresentam uma discussão desses conceitos.  
 



 64

Como uma de suas atividades, o ISEB visava ³D� FHUWDV� µLQWHUSUHWDo}HV¶� TXH�
SUHWHQGLDP�GHILQLU�R�µFDUiWHU¶�RX�D�µHVVrQFLD�GR�KRPHP�EUDVLOHLUR¶�´ (Toledo, 1977: 85).  

De modo geral, a ideologia isebiana auxiliava o governo na orientação da expansão 

econômica nacional. Alberto Guerreiro Ramos, integrante do ISEB, descreveu que ³$�
HPHUJrQFLD� GH� XP� FDSLWDOLVPR� QDFLRQDO� VXVWHQWD� WUDQVIRUPDo}HV� TXDOLWDWLYDV� QmR� Vy�
HFRQ{PLFDV��PDV�VRFLDLV��SROtWLFDV�H�FXOWXUDLV�´ (1957: 39). Desse modo, a esta instituição 

acreditava-se que cabia ³QDGD� PHQRV� TXH� D� IXQGDomR� GD� VRFLHGDGH� FLYLO� EUDVLOHLUD�´�
(Franco, 1978: 180).  

Em busca de algo genuinamente nacional, que pudesse ser representativo da 

cultura, foi utilizado um fenômeno, dentre outros, que vinha empolgando multidões: o 

futebol. Este esporte, ao lado do samba e do carnaval, configura-se como um dos símbolos 

da brasilidade. 

De acordo com objetivos da dissertação, interessa compreender melhor como a 

questão da cultura foi trabalhada pelo ISEB. Vale ressaltar que ³IDODU� HP� FXOWXUD�
EUDVLOHLUD�p�IDODU�HP�UHODo}HV�GH�SRGHU�´ (Ortiz, 1985: 8). Quando assumem a direção do 

governo, grupos sociais procuram obter controle da cultura, já que se trata de uma 

dimensão unificadora e organizadora da sociedade.  

No período dos anos 1950, a política desenvolvimentista remodelou o conceito de 

cultura, desvinculando-a da questão de raça e meio. O ISEB a concebia como elemento de 

transformação sócio-econômica, em que a cultura autêntica, nacional – elaborada a partir 

da realidade do país – possibilitaria transformar o Brasil em uma nação desenvolvida. 

Era preciso, portanto, elaborar uma identidade nacional, que se contrapusesse ao 

internacional. Para isso, o ISEB buscou referências na própria sociedade, procurando 

detectar traços culturais genuinamente brasileiros, a fim de construir a cultura autêntica. 

Para Renato Ortiz, ³$� EXVFD� GH� XPD� DXWHQWLFLGDGH�� GH� XPD� FRQVFLrQFLD� FUtWLFD� H�
LQGHSHQGHQWH� DWHVWDP� ������ D� QHFHVVLGDGH� GH� VH� HODERUDU� XPD� LGHQWLGDGH� TXH� VH�
FRQWUDSRQKD�DR�SyOR�GRPLQDGRU�´�(1985: 66). Assim, o futebol campeão mundial, que se 

expandia no seio popular, tornou-se objeto de um trabalho racional, científico, que lhe 

transformou em elemento da identidade brasileira3.  

                                                
3 Ao buscar um elemento “ autêntico”  da cultura brasileira, o futebol ganhou destaque. Todavia, a versão 
moderna deste esporte foi criada pelos ingleses, na década de 1860. Contudo, em se tratando do “ futebol-
arte” , que apresenta a ginga e a malandragem, tal esporte é visto como genuinamente brasileiro, como o 
samba e a mulata. 
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Para aprofundar a análise de como o futebol foi transformado em representante da 

identidade nacional, segue uma breve exposição sobre o movimento desse esporte no 

Brasil. 

Em 1894, O Brasil assistiu a chegada do futebol em suas terras (exatamente um 

século depois o país conquistaria o tetracampeonato mundial). Nesse ano, o brasileiro 

paulista Charles Miller, que estudou na Inglaterra desde os nove anos de idade, voltava do 

país bretão trazendo em sua mala o livro de regras, duas bolas, uma bomba de ar, um par 

de chuteiras e dois uniformes. Estas ferramentas transformariam o Brasil. 

Era mesmo um momento de transformações: Abolição da Escravidão, em 1888; 

Proclamação da República, em 1889; imigração crescente, em função do crescimento da 

indústria e do desenvolvimento urbano; época de expansão do trabalho assalariado. Diante 

desse quadro, havia efervescência política, social, econômica e cultural. E a chegada do 

futebol em 1894 iria também exercer influência ³QD� IRUPDomR� GD� PHQWDOLGDGH� H� QR�
FRPSRUWDPHQWR�GR�KRPHP�EUDVLOHLUR�´�(Pimenta, 1997: 39). 

Inicialmente, o futebol era elitista. Segundo Edilberto Coutinho, ³%DVWD�OHPEUDU�R�
WLPH�SULQFLSDO�GR�)ODPHQJR��FDPSHmR�GH�������TXDVH� WRGR�FRPSRVWR�SRU�HVWXGDQWHV�GH�
PHGLFLQD�H�GLUHLWR�´ (Souza, 1998: 42). Todavia, o futebol, com suas regras fáceis e sua 

possibilidade de ser jogado em qualquer lugar, com qualquer bola, rapidamente tornou-se 

popular. O futebol popular no Brasil apresentava um jogo malicioso, veloz, improvisado, 

que conferia movimento e leveza a tal esporte.  

O Vasco da Gama, com um time composto por negros, mulatos e brancos pobres, 

surpreendeu e foi campeão carioca em 1923. Dessa forma, verificava-se que o futebol da 

massa ganhava destaque. Para Pimenta, ³R�IXWHERO�SDVVD�D�H[LVWLU�FRPR�XP�IHQ{PHQR�GH�
PDVVD�� QR� %UDVLO�� D� SDUWLU� GD� LQFOXVmR� GR� QHJUR� GHQWUR� GDV� �� OLQKDV� GR� FDPSR� H� GD�
WUDQVLomR�GR�MRJR�DPDGRU�SDUD�SURILVVLRQDO�´ (1997: 41). 

Na década de 1930, o futebol ganhava popularidade e se profissionalizava, 

despertando a atenção de muitos. Diante desse quadro, tal esporte passou a ser utilizado 

também como instrumento de manipulação política, colaborando na construção da 

nacionalidade brasileira. Segundo as palavras de Pimenta: 

³1D� PHGLGD� HP� TXH� D� VRFLHGDGH� EUDVLOHLUD� PRGLILFD� VHXV� YDORUHV� H� R� (VWDGR�
HPSUHHQGH� XPD� SROtWLFD� GHVHQYROYLPHQWLVWD�� RFRUUH� QR� IXWHERO�� HP� PHDGRV� GD�GpFDGD� GH� WULQWD�� D� SDVVDJHP� GH� HVSRUWH� DPDGRU� j� FRQGLomR� GH� SURILVVLRQDO��
*HW~OLR� 9DUJDV�� LQFHQWLYDGRU� GD� PDVVLILFDomR� GD� FXOWXUD�� XWLOL]D�VH� GHVWD�
HVWUDWpJLD��WHQWDQGR�PRVWUDU�D�FRQVWUXomR�GH�XP�(VWDGR�1RYR�FRP�FDUDFWHUtVWLFD�
DXWRULWiULD��MXVWR�QDV�UHODo}HV�WUDEDOKLVWDV�H�SUHYLGHQFLiULDV�´�(1997: 41).�

�
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O futebol, então, institucionalizou-se no Brasil, apresentando valores semelhantes 

com regras do jogo político, social e econômico. Dessa forma, tal esporte seria divulgado 

na década de 1930 pelo governo de Vargas como exemplo de democracia, afinal, é um 

jogo que possui potencial de reunir toda população – ricos e pobres, negros, mulatos e 

brancos – para exercer o “ ser brasileiro” , comemorando a alegria, a agilidade, o respeito às 

regras, aos adversários.  

Tal esporte contribuía para representação da cultura nacional através de imagens de 

auto-confiança e prosperidade, fornecendo elementos para fabricação e divulgação de um 

ideário nacionalista.  

Todavia, o futebol também foi utilizado como instrumento ideológico por 

diferentes governantes. Cumpre ressaltar que tal postura política foi adotada no governo de 

Getúlio, aperfeiçoada pelo presidente Kubitschek (1956-1961) e, principalmente, pelos 

governos militares, sobretudo na década de 1970. Mais uma vez Carlos Pimenta esclarece 

que: 

³$� SDUWLU� GD� SRSXODUL]DomR� GR� IXWHERO�� GLYHUVRV� JRYHUQDQWHV� SHUFHEHUDP� D�LPSRUWkQFLD� GHVVH� HVSRUWH� QR� LPDJLQiULR� GR� KRPHP� EUDVLOHLUR�� ������ *HW~OLR�
9DUJDV� �GpFDGD� GH� ��� H� ����� -XVFHOLQR� .XELWVFKHN� �GpFDGD� GH� ����� (PtOLR�
*DUUDVWD]X�0pGLFL� �GpFDGD�GH������HQILP��R�HVSRUWH�GR� µEDOmR�GH�RXUR¶�GHYHULD�
VHU� DOLPHQWDGR� H� XWLOL]DGR� GH� DFRUGR� FRP� RV� LQWHUHVVHV� GD� FDGD� JRYHUQR��
(QWUHWDQWR�� p� QD� GLWDGXUD� PLOLWDU� TXH� R� FRQWUROH� GDV� PDVVDV�� YLD� IXWHERO��
YLVXDOL]RX�VH�FRP�PDLRU�FODUH]D�´�(1997: 47). 

�
O momento histórico da presidência de Vargas, contudo, não pôde contar com uma 

vitória mundial do país no campeonato futebolístico. Já os “ anos dourados”  iniciaram-se 

com uma derrota amarga dos brasileiros para os uruguaios, em 16 de julho de 1950, no 

Maracanã, o maior estádio coberto do mundo, especialmente construído para sediar o 

campeonato mundial. Contudo, na Copa da Suécia, em 1958, o Brasil conquistou o título 

de campeão mundial, o que contribuiu para a construção da imagem de autoconfiança, 

fundamental para manutenção ideológica do governo de Juscelino. 

O futebol brasileiro, com o título de campeão mundial de 1958, e com o 

bicampeonato em 1962, auxiliava na projeção, inclusive internacional, de uma imagem 

positiva do Brasil, conforme se verifica nas palavras de Marilena Chauí e Nelson 

Rodrigues, relativas às conquistas de 1958 e 1962, respectivamente: 

³(P� ������ TXDQGR� D� VHOHomR� EUDVLOHLUD� GH� IXWHERO� JDQKRX� D� &RSD� GR�0XQGR��
P~VLFDV� SRSXODUHV� DILUPDYDP� TXH� µD� FRSD� GR� PXQGR� p� QRVVD¶� SRUTXH� µFRP� R�
EUDVLOHLUR�QmR�Ki�TXHP�SRVVD¶��H�R�EUDVLOHLUR�HUD�GHVFULWR�FRPR�µERP�QR�FRXUR¶�H�
µERP� QR� VDPED¶�� $� FHOHEUDomR� FRQVDJUDYD� R� WULSp� GD� LPDJHP� GH� H[FHOrQFLD�
EUDVLOHLUD��FDIp��FDUQDYDO�H�IXWHERO�´�(Chauí, 2001: 31). 
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³$PLJRV�� HVWDPRV� DWRODGRV� QD� PDLV� EUXWDO� HXIRULD�� 2QWHP�� TXDQGR� URPSLD� D�
SULPHLUD�HVWUHOD�GD�WDUGH��R�%UDVLO�HUD�SURFODPDGR�ELFDPSHmR�GR�PXQGR��������(��
D�SDUWLU�GD�YLWyULD��VXPLUDP�RV�LPEHFLV�H�UHSLWR��QmR�Ki�PDLV�LGLRWDV�QHVWD�WHUUD��
6~ELWR� R� EUDVLOHLUR�� GR� Sp�UDSDGR� DR� JUm�ILQR�� ������ DVVXPH� XPD� GLPHQVmR�
LQHVSHUDGD� H� JLJDQWHVFD�� ������ &DGD� XP� GH� QyV� >��� PLOK}HV� GH� EUDVLOHLURV@� IRL�
LQYHVWLGR�GH� XPD�YLGrQFLD�GHVOXPEUDQWH��)RL�D�YLWyULD�GR�KRPHP�EUDVLOHLUR��HOH�
VLP��R�PDLRU�KRPHP�GR�PXQGR��+RMH�R�%UDVLO� WHP�D�SRWHQFLDOLGDGH�FULDGRUD�GH�
XPD�QDomR�GH�1DSROH}HV�´�(Souza, 1998: 242-243). 

 

Tal esporte, então, contribuiu para que governantes conseguissem obter uma 

afirmação da nacionalidade brasileira e, a partir daí, alguma coesão interna – via 

divulgação de aspectos do futebol, como o exemplo da união dos jogadores – e também 

atração de investimentos externos, propiciando, assim, o tão buscado desenvolvimento 

econômico, social e cultural do país. 

Segundo Hobsbawm (1997), as tradições esportivas são reinventadas 

ideologicamente pelo Estado. Desse modo, o futebol foi redescoberto e transformado em 

espetáculo de propaganda governamental. Aspectos do futebol foram ressaltados para 

impulsionar objetivos políticos, como seu caráter democrático. Era, por exemplo, o país 

inteiro envolvido em um grande jogo no qual, após o apito final do juiz (presidente), todos 

os jogadores (cidadãos) brasileiros sairiam vitoriosos, assim como já éramos no futebol. 

Vale dizer então que, se por outro lado o país continuava com problemas de 

inflação, analfabetismo, distribuição de renda, o futebol representava uma realidade 

diferente, mais lúdica e menos pessimista. De acordo com Roberto Da Matta, ³HPERUD�R�
%UDVLO�VHMD�UXLP�HP�XP�PRQWmR�GH�FRLVDV��p�PXLWR�ERP�GH�EROD��e�FDPSHmR�GH�IXWHERO�H�
LVVR�Mi�p�LPSRUWDQWH��$ILQDO��p�PHOKRU�VHU�FDPSHmR�GH�VDPED��FDUQDYDO�H�IXWHERO�GR�TXH�GH�
JXHUUDV�H�GH�YHQGD�GH�IRJXHWHV�´ (1986: 89).  

O futebol é usualmente utilizado como uma representação do “ ser brasileiro” , 

reunindo características típicas, como alegria, agilidade, esperteza, malandragem, jogo de 

cintura. Com as conquistas do título mundial, ao futebol – e à sociedade, por extensão – 

foi acrescida a imagem de campeões. Conforme propagandas políticas e a ampla 

divulgação nos meios de comunicação de massa, o Brasil era visto como campeão não só 

em tal esporte4, mas também na economia, na cultura, no social. Dessa forma, era 

construído o perfil da nação, sua imagem positiva, despertando nos brasileiros orgulho em 

relação à pátria. O futebol transformou-se, assim, em representante da identidade 

                                                
4 Vale ressaltar que o país se destacava também em outros esportes, com Maria Éster Bueno no tênis, Eder 
Jofre no boxe, a equipe de Kanela no basquete. 
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brasileira, sendo expressão de nacionalismo. Roberto Da Matta afirma que ³e�SHOR�IXWHERO�
������ TXH� VH� SHUPLWH� j�PDVVD� XPD� FHUWD� LQWLPLGDGH� FRP� RV� VtPERORV� QDFLRQDLV�´ (1986: 

113). As palavras de Paulo Mendes Campos também são ilustrativas de como o futebol 

representa a sociedade brasileira: ³8PD�ILQWD�GH�*DUULQFKD��XPD�FDEHoDGD�GH�3HOp��XPD�
IROKD� VHFD� GH� 'LGL� VmR� SDUiERODV� SHUIHLWDV� GR� FRPSRUWDPHQWR� EUDVLOHLUR� GLDQWH� GRV�
SUREOHPDV� GD� H[LVWrQFLD�� (OHV� PDOLFLDP�� HOHV� LQYHQWDP�� HOHV� GmR� XP� MHLWLQKR�´ (Souza, 

1998: 144-145). 

Diante de tais estratégias, o ISEB, especialmente em sua discussão sobre cultura 

autêntica, alcançou significativo sucesso ao utilizar o futebol como instrumento ideológico 

a serviço dos interesses políticos. 

No entanto, tal instituição foi fechada, assim como outras, quando do golpe dos 

militares, em abril de 1964. A partir daí, outro cenário se delinearia, com um projeto 

desenvolvimentista, de alguma forma, distinto do de Juscelino. Não é o momento de 

estabelecer diferenças, mas pode-se ressaltar que o desenvolvimentismo de Kubitschek, 

embora se considerasse nacionalista (inclusive utilizando teorias nacionalistas isebianas), 

apresentava grande abertura ao capital estrangeiro; já o desenvolvimentismo dos militares 

caracterizava-se por um discurso nacionalista exacerbado, apesar de se fundamentar em 

fortes vínculos com o capital internacional. Nessa perspectiva, o governo militar também 

se utilizou do futebol para conseguir legitimidade de seus interesses junto à população5.  

As palavras de Carlos Alberto Pimenta são significativas: 

³������ R� HVSRUWH�� SRU� LQ~PHUDV� YH]HV�� IRL� H� DLQGD� p� XWLOL]DGR� FRPR� LQVWUXPHQWR�
LGHROyJLFR�� WDQWR� QR� VHQWLGR� GH� FRQWUROH� TXDQWR� QR� VHQWLGR� GH� SURSDJDQGD� GH�
VXSHULRULGDGH�pWQLFD��UHOLJLRVD��SROtWLFD��HWF��
�2� (VWDGR� H� R� SRGHU� HFRQ{PLFR� XWLOL]DP�VH� GR� IXWHERO� D� SDUWLU� GH� VXD�
WUDQVIRUPDomR�GH�HVSRUWH�DPDGRU�H�LQJrQXR�SDUD�SURILVVLRQDO�H�PDOLFLRVR��WHQGR�
DWLQJLGR� R� Pi[LPR� GD� PDQLSXODomR� GXUDQWH� R� UHJLPH� PLOLWDU�� e� QR� SURMHWR�
GHVHQYROYLPHQWLVWD� GRV� JRYHUQRV� PLOLWDUHV� TXH� VH� SURS}H� XP� SURFHVVR�
PRGHUQL]DGRU� GD� VRFLHGDGH� EUDVLOHLUD� H� R� IXWHERO� VH� DSUHVHQWD� FRPR� XP� GRV�
HOHPHQWRV� FDSD]HV� GH� DX[LOLDU� D� H[HFXomR� VHJXUD� GHVVH� SURMHWR� H� FRODERUDU� QD�
FRQVWUXomR�GD�LGHQWLGDGH�QDFLRQDO�´�(1997: 46). �

O futebol foi utilizado pelos militares como um dos elementos de agregação 

simbólica da população em torno dos objetivos de construção de um sentimento de 

nacionalidade. O Brasil vivia sob forte autoritarismo – principalmente após o Ato 

Institucional número cinco (AI-5) – e sob a ideologia do “ Brasil grande” , quando foram 

implementados projetos grandiosos voltados ao estabelecimento de “ integração nacional”  

                                                
5 Uma das primeiras instituições fechadas pela ditadura foi o ISEB. Contudo, os militares utilizaram 
orientações isebianas, chegando até mesmo a aprofundá-las, conforme se verifica no uso do futebol como 
instrumento ideológico. 
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e a difusão da idéia de “ Brasil Potência” , especialmente com a vitória da Copa disputada 

no México. Nessa ocasião, a população comemorou a conquista mundial de 1970, saindo 

às ruas, seja com as cores verde e amarela, com objetos da mesma cor ou com a bandeira 

nacional. Esta ³YLWyULD�IRL�LGHQWLILFDGD�FRP�D�QDomR�GR�(VWDGR�H�VH�WUDQVIRUPRX�HP�IHVWD�
FtYLFD�´ (Chauí, 2001: 32). 

Portanto, pode-se dizer que o governo militar utilizava-se também da aparência 

democrática desse esporte a fim de empreender projetos e políticas. Desse modo, procurou 

fazer do futebol um recurso que o auxiliasse a manter o poder. Pimenta afirma que ³1R�
DXJH�GD�UHSUHVVmR�PLOLWDU��p�R�(VWDGR�TXHP�LQGLFD�R�FDPLQKR�D�VHU�VHJXLGR�SHOR�IXWHERO´ 

(1997: 48). Assim, o Presidente General Emílio Garrastazu Médici cria, em 1969, a 

Loteria Esportiva Nacional, visando produzir receitas para financiar programas de governo 

e esporte. Foi implantado um campeonato nacional, que promoveria a unificação das 

regiões brasileiras, integrando o país, afinal ³DFUHGLWDYD�VH� TXH� R� IXWHERO� SRGHULD�
SURPRYHU�D� XQLILFDomR�GDV� GLIHUHQWHV� FXOWXUDV� UHJLRQDLV�´� (Pimenta, 1997: 60). O “ rei”  

Pelé transformou-se no garoto propaganda da ditadura. Sem falar ainda que as solenidades 

oficiais contavam com a presença da banda militar tocando a marcha composta para a 

competição mundial de 1970, intitulada “ Prá Frente Brasil” . 

Nessa perspectiva, verifica-se o uso ideológico do futebol pelo Estado, em 

diferentes épocas, quando tal esporte foi um dos elementos da construção de projetos 

desenvolvimentistas e, por extensão, da construção – e afirmação – da identidade nacional 

brasileira. Este período histórico exemplifica, de modo ímpar, a utilização da cultura pela 

política, afinal, a cultura é, ela mesma, formadora de identidade. 

O futebol, após sua ostensiva utilização político-ideológica por diferentes governos 

desenvolvimentistas, permanece como um símbolo nacional. Isso se deve ao fato de o 

futebol não ser um mero divertimento, mas um registro de nossas potencialidades. 

Acresce-se a isso sua dimensão social, que emerge no cotidiano das pessoas, no seu modo 

de vida, nas suas relações. Através do futebol, os brasileiros vivenciam uma representação 

do país. Tal representação possibilita, dentre outros aspectos, ³FUHU� QD� XQLGDGH�� QD�
LGHQWLGDGH�H�QD�LQGLYLVLELOLGDGH�GD�QDomR�H�GR�SRYR�EUDVLOHLURV�´ (Chauí, 2001: 7). 

O futebol, portanto, está presente na identidade brasileira, gravado na memória das 

pessoas como um traço de nossa cultura ou até mesmo como um estilo de vida. Roberto 

Da Matta chega a afirmar que o futebol é: 
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³������XP�LQVWUXPHQWR�GH�UHVJDWH�GD�FLGDGDQLD�H�GH�XPD�FRQILDQoD�HP�QyV�PHVPRV�
TXH�QHQKXPD�RXWUD�LQVWLWXLomR�FKHJRX�D�GDU�DR�%UDVLO�QD�PHVPD�SURSRUomR��1R�
FDVR� EUDVLOHLUR�� QmR� IRL� QHP� D� ,JUHMD�� QHP� R� (VWDGR�� QHP� D� OLWHUDWXUD�� QHP� DV�
FLrQFLDV� VRFLDLV�� QHP�D� SROtWLFD�� QHP�DV�)RUoDV�$UPDGDV�� QHP� D�8QLYHUVLGDGH��
QHP� R� VLVWHPD� ILQDQFHLUR�� QHP� D� EXUJXHVLD� TXH� SURPRYHUDP� D� FRQILDQoD�
UHTXHULGD� QD� FRQVWUXomR� GH� XPD� LGHQWLGDGH� QDFLRQDO� SRVLWLYD� ������� 0DV� IRL� R�
IXWHERO� TXH� SHUPLWLX� XPD� YLVmR� PDLV� SRVLWLYD� H� JHQHURVD� GH� QyV� PHVPRV�� QXP�
SODQR�UHDOPHQWH�QDFLRQDO�H�SRSXODU´�(1986: 91). 

 
A conjuntura histórica abordada é marcada por projetos nacionais 

desenvolvimentistas que, apesar das suas especificidades, tiveram em comum, dentre 

outros aspectos, a atenção cuidadosa relativa ao futebol para legitimação de interesses 

governamentais. 

 

 

����±�2�(VWiGLR�*RYHUQDGRU�0DJDOKmHV�3LQWR�FRPR�VtPEROR�GH�PRGHUQL]DomR�
H�GHVHQYROYLPHQWLVPR�QD�FDSLWDO�PLQHLUD�

 

³2�0LQHLUmR�p�R�PDU�GRV�PLQHLURV´��
(Roberto Drummond) 

 

A epígrafe supracitada revela um significado do estádio Governador Magalhães 

Pinto, dentre outros. O Mineirão é um símbolo da capital mineira, que vem incorporando 

uma variedade de significados, desde o período de sua construção até o presente. 

A palavra VtPEROR refere-se a algo material – como um edifício, uma moeda – que 

expressa algo imaterial – como uma idéia, um sentimento. Trata-se de algo concreto que 

funciona como transmissor de valores sócio-culturais específicos. ³2�VtPEROR� WUDQVPLWH��
SDUD�R� LPDJLQiULR� VRFLDO�� D� LPSUHVVmR�SVtTXLFD�GDTXLOR�TXH�HOH� UHSUHVHQWD��SHUPLWLQGR��
DVVLP�� D� LQWHUDomR�� SHUFHSomR� H� UHFRQKHFLPHQWR� GR� LQGLYtGXR� SHUDQWH� VXD� VRFLHGDGH�´ 

(Cedro, 2002: 65). 

O Mineirão é um espaço público de representação simbólica que compõe, de modo 

singular, a vida cultural de Belo Horizonte. Haja vista o fato de o estádio se localizar na 

região da Pampulha. Para além do papel de símbolo de referência esportiva e cartão postal, 

este estádio se destaca no cenário urbano da cidade. 

Segundo Rachel Almeida, ³8P�HVSDoR�S~EOLFR�SRGH�DOWHUDU�D�TXDOLGDGH�GH�YLGD�
GRV� FLGDGmRV� H� GD� FLGDGH�� JHUDU� PDLRU� LQWHUDomR� VRFLDO�� PHOKRUDU� D� LQIUD�HVWUXWXUD�
XUEDQD��UHIRUoDU�D� LPDJHP�H�D� LGHQWLGDGH�GD�FLGDGH�´ (2001: 11). A história do estádio 

Governador Magalhães Pinto exemplifica tal afirmativa. Nessa perspectiva, na presente 
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abordagem será realizada uma análise do Mineirão como símbolo de modernização e 

desenvolvimentismo. 

 

De acordo com Leonardo Barci Castriota, ³$� KLVWyULD� GH� %HOR� +RUL]RQWH� p� D�
KLVWyULD� GH� SURGXomR� GH� tFRQHV� XUEDQRV� ������� 2V� tFRQHV� XUEDQRV� VH� IXQGDP� QD� JUDQGH�
FDSDFLGDGH� GD� DUTXLWHWXUD� GH� PDWHULDOL]DU� VHQWLPHQWRV� H� LGpLDV�� GH� LQFRUSRUDU�
VLJQLILFDGRV�j�PDWpULD��GH�FRQIHULU�YLGD�D�HOHPHQWRV�LQDQLPDGRV�´ (1998: 15). 

Durante sua administração municipal, Juscelino Kubitschek (JK) – conforme já 

dito alhures – realizou um conjunto de obras, buscando a modernização urbana. A 

Pampulha é, dentre estas obras, um “ ícone urbano” , cuja arquitetura de seus edifícios 

distribuídos no entorno da lagoa espelha simbolicamente os novos ares de progresso e 

desenvolvimento da cidade. 

Nas palavras de Marcelo Cedro, verifica-se que ³2� &RPSOH[R� GD� 3DPSXOKD�
LQFRUSRUD�� GHVGH� D� pSRFD�GH� VXD� FRQVWUXomR�� XPD� VLJQLILFDomR� VLPEyOLFD� SHFXOLDU� SDUD�
%HOR�+RUL]RQWH��LQWHJUDQGR�D�FLGDGH�j�HUD�GD�PRGHUQLGDGH�´ (2002: 64). De fato, JK, em 

seu desejo de reinventar a cidade, redefinindo sua paisagem, introduziu o elemento do 

novo, do moderno. E foi exatamente na Pampulha que melhor se concretizou o espírito 

audacioso, vanguardista do “ prefeito furacão” . 

Com a inauguração da região em maio de 1945, o panorama da cidade foi 

transformado, no qual o novo, o moderno alterou, ainda, o estilo de vida dos belo-

horizontinos. Estes passaram a freqüentar a Pampulha, tornado local de descanso para 

famílias nos finais de semana; local para práticas esportivas (como no Iate Tênis Clube); 

para diversão (como na Casa do Baile e no antigo Cassino); e mesmo para momentos de 

experiência religiosa, em um templo moderno, nada convencional para a época (Igreja São 

Francisco de Assis). 

Dessa forma, percebe-se que a Pampulha, de fato, incorpora uma representação 

simbólica. Trata-se de uma região que alterou a qualidade de vida dos cidadãos6, melhorou 

a infra-estrutura urbana (atendendo às demandas dos moradores da região); gerou maior 

integração social (devido à construção de avenidas de acesso, que possibilitou maior 

circulação de pessoas de outras áreas da cidade); e reforçou a imagem da cidade, vista, 

agora, como moderna, nos trilhos do progresso. 

Tal ícone urbano postava-se, em meados dos anos de 1950, como local ideal para 

                                                
6 Embora sabemos que se trata de uma região elitizada, não sendo estendidos seus “ ares de modernidade”  
para toda a cidade; apenas parcela da população desfrutava dos recantos da Pampulha. 
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construção de um novo estádio na cidade, em parte da área da Universidade Federal de 

Minas Gerais. Em Belo Horizonte havia o estádio do Atlético, no bairro de Lourdes, e do 

América, próximo ao Parque Municipal, inaugurados em 1929 (atualmente não mais 

existem). Em 1945 foi inaugurado o estádio do Cruzeiro, no Barro Preto, onde se encontra 

até hoje. As fotos das Figuras 2, 3 e 4 ilustram tais espaços: 

 

 
(Figura 2 – Em 1929 foi construído o estádio do Clube Atlético Mineiro, no bairro de Lourdes.  

Fonte: Estado de Minas, 1997: 14) 
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(Figura 3 – Estádio do América Futebol Clube, próximo ao Parque Municipal, também de 1929. Fonte: 

Estado de Minas, 1997: 15)  
 
 

 
(Figura 4 – Em 1945 o Cruzeiro Esporte Clube inaugurou seu estádio, no Barro Preto, recebendo 

remodelações e permanecendo até os dias atuais. Fonte: Estado de Minas, 1997: 39) 
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 Cumpre destacar que, nesse período histórico, JK era governador do Estado. Nessa 

perspectiva, o “ construtor”  da Pampulha designou, em 1954, uma comissão para tal 

construção. Contudo, o político voltou seus interesses para sua candidatura à Presidência 

da república, dissolvendo a comissão do estádio. Esta foi retomada somente no ano de 

1960, quando Juscelino já ocupava o cargo de Presidente da República. 

Na realidade, a Lei nº 1947, assinada pelo governador José Francisco Bias Fortes, 

sancionou a criação do, então, “ Estádio Minas Gerais” , no dia 12 de agosto de 1959. 

Entretanto, foi em 25 de fevereiro de 1960 que se firmou o convênio entre o Ministério da 

Educação e Cultura (MEC) e o Estado mineiro e, assim, ³DFDERX�RFRUUHQGR�R�µFRPRGDWR¶�
GD�iUHD�DWXDO�GR�(VWiGLR��DXWRUL]DGR�SHOR�3UHVLGHQWH�-XVFHOLQR�.XELWVFKHN�GH�2OLYHLUD��H�
D�SUHVHQoD�GR�0LQLVWUR�GD�(GXFDomR�H�&XOWXUD��&OyYLV�6DOJDGR�H�GR�5HLWRU�3HGUR�3DXOR�
3HQLGR��GD�8QLYHUVLGDGH�)HGHUDO�GH�0LQDV�*HUDLV�´ (Vieira, 1978: 20). 

O período de 1960 a 1965 compreende a construção do estádio, no qual o governo 

do Estado de Minas Gerais foi responsável pelos recursos. 

Vale ressaltar novamente que grupos políticos que ocupam a administração – seja 

municipal, estadual ou federal – procuram maior aproximação com a cultura, pois esta é 

uma dimensão unificadora e organizadora da sociedade, podendo oferecer ao poder 

político instrumentos necessários para obter legitimação perante a população. Dessa 

forma, mesmo diante de demandas sociais mais urgentes, o governo mineiro sob 

administração de Magalhães Pinto não poupou esforços – e verbas – para os cinco anos de 

obras do estádio. 

O momento era de euforia, em que o futebol brasileiro vinha empolgando 

multidões devido aos seus grandes feitos. Diante desse contexto, pode-se dizer o governo 

federal de Juscelino Kubitschek pôde contar com a conquista do campeonato mundial de 

futebol em 1958 para suas estratégias políticas. Um clima de alívio pairava no país, como 

que “ lavando a alma nacional”  da derrota para o Uruguai, em 1950, no Maracanã. De 

acordo com Pimentel, ³R�WtWXOR�GH�FDPSHmR�PXQGLDO�GH�IXWHERO�VHUYLX�OKH�FRPR�XPD�OXYD�
QD� FRQVWUXomR� GDV� LPDJHQV� GH� DXWR�FRQILDQoD� H� SURVSHULGDGH�� WmR� QHFHVViULDV� j�
PDQXWHQomR� LGHROyJLFD´ (1993: 61). Em 1962, o Brasil conquistou o bicampeonato no 

Chile, no estádio Salsalito, com a presença de 18 mil espectadores. Já o governo do 

general Médici (1969-1974) foi contemplado, em 1970, com o título de tricampeão 

mundial, que selou a “ grandiosidade”  do país a nível, inclusive, internacional. Com o 

auxílio dos meios de comunicação de massa, os brasileiros – muitos desfilando pelas ruas 

com a bandeira brasileira – consolidavam seu orgulho nacional e sua crença no 
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desenvolvimento do Brasil, comovidos e unidos em torno do ideal de progresso. 

Era um momento de efervescência no “ campo”  do futebol, seja através de jogos e 

títulos, seja através de seu uso como instrumento ideológico de manutenção de poderes. 

Haja vista as expressões propagandísticas divulgadas no governo militar, associando o 

futebol a um elemento nacional de coesão, aglutinação dos cidadãos brasileiros, que 

demonstravam estar dispostos a obedecer às normas do futebol e, por extensão, do jogo 

político-econômico. Era comum a divulgação de expressões do tipo, “ futebol do povo 

brasileiro” , “ o melhor futebol do mundo” , “ com o brasileiro não há quem possa” , etc. 

Se, por um lado, o Brasil continuava com antigos problemas, como disparidade 

social, acentuada taxa de analfabetismo, precárias condições de vida; por outro, o 

brasileiro era o melhor do mundo no futebol, na alegria, na ginga, no samba.  

O futebol, portanto, é uma representação da cultura que, sobretudo através de suas 

imagens de jogo democrático e vitorioso, fornecia elementos para fabricação e divulgação 

de um ideário nacionalista. Dessa forma, contribuía para que governantes conseguissem 

obter uma afirmação positiva e generosa da identidade brasileira e, a partir daí, alguma 

coesão – pela divulgação de aspectos do futebol – e também atração de investimentos para 

o desenvolvimento do país. A utilização político-ideológica de tal esporte por governantes 

desenvolvimentistas fez do futebol um símbolo nacional, que permanece, ainda hoje, 

como um registro vivo de nossas potencialidades7. 

Isto posto, verifica-se que o período histórico brasileiro de prevalência de projetos 

nacional-desenvolvimentistas exemplifica como a política, aliada à cultura, tornou-se 

motor das transformações sociais, políticas, culturais, econômicas. 

Juscelino Kubitschek contou, inclusive, com o trabalho do ISEB, oferecendo-lhe 

sustentação teórica necessária aos seus propósitos políticos e econômicos. E o futebol foi 

elemento importante nessa tarefa. Contudo, foi o governo dos militares que melhor 

explorou o triunfo do futebol para sua utilização ideológica. Segundo Pimenta, 

 

                                                
7 O jornal (VWDGR� GH� 0LQDV de 30 de maio de 2004 demonstra o fascínio que o futebol desperta nos 
brasileiros. Intitulada “ O Mineirão que você não vê” , a reportagem informa que o estádio foi reformado para 
atender às orientações do Estatuto do Torcedor, apresentando não só tais reformas, mas ³PXLWRV�PLVWpULRV�
IRUD�GR�DOFDQFH�GRV�WRUFHGRUHV´ (p. 33). Ao revelar ³WRGR�R�UHVWDQWH�GDTXHOH�YDVWR�WHPSOR�GR�HVSRUWH´ (p. 
33), o artigo exemplifica como o Mineirão continua presente no imaginário da população, não só dos 
torcedores como também das autoridades responsáveis. Esta reforma em sua estrutura possibilita refletir 
melhor a imagem de Belo Horizonte e Minas Gerais – bem como de seus respectivos governantes – ao 
restante do país e, até mesmo, internacionalmente, já que tais preparativos se deviam ao maior jogo clássico 
sul-americano: Brasil e Argentina, realizado no dia 02 de junho de 2004, com vitória brasileira por 3 a 1. 
Verifica-se que o futebol permanece como elemento de destaque da cultura nacional, enquanto que o estádio 
Governador Magalhães Pinto remodela-se e consagra-se como símbolo da cidade. 
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³2� 5HJLPH� 0LOLWDU� ������ VH� XWLOL]D� GD� DSDUrQFLD� GHPRFUiWLFD� GR� IXWHERO� SDUD�
HPSUHHQGHU� VHXV� SURMHWRV� H� SROtWLFDV�� FULDQGR� FDPSHRQDWRV� QDFLRQDLV��
ILQDQFLDQGR�FRQVWUXomR�H�UHIRUPDV�GH�HVWiGLRV��SURPRYHQGR�D� ORWHULD�HVSRUWLYD��
)H]�GR�HVSRUWH�µSDL[mR�QDFLRQDO¶�XP�GH�VHXV�HVFXGRV�SDUD�DX[LOLDU�D�PDQXWHQomR�
GR�SRGHU�´�(1997: 134).   

 
Nos gramados de Minas Gerais, sob administração de José de Magalhães Pinto, 

não foi diferente. O futebol seduzia e era veículo de sedução, servindo como instrumento 

político-ideológico. Inicialmente, a construção do estádio não encantava o governador. 

Entretanto, em 1963, a seleção de futebol de Minas foi campeã brasileira pela primeira 

vez. O placar final foi exatamente conforme palpite de Magalhães Pinto que, por isso, 

recebeu grande manifestação popular. A partir daí, o político iniciava a preparação para 

sua campanha à Presidência. O estádio, por sua vez, ganhava projeção no seio da 

população. Nesse sentido, ³'H� µREUD� QmR� SULRULWiULD¶� QRV� SULPHLURV� WHPSRV�� >R�0LQDV�
*HUDLV@�SDVVRX�D�VHU�IUHQWH�GH�WUDEDOKR�SDUD�PmR�GH�REUD�RFLRVD��JUDYH�FULVH�QD�pSRFD��
H��PDLV�WDUGH��XPD�GDV�PHWDV�GH�VHX�JRYHUQR�´ (Vieira, 1978: 30). 

A afinidade crescente entre governador e estádio pôde ser verificada através da Lei 

nº 4072, de 11 de janeiro de 1966, que substituiu o antigo nome – Minas Gerais – para 

“ Governador Magalhães Pinto” , em reconhecimento às contribuições do político para com 

a construção do estádio. Tal mudança é significativa, pois transferiu, assim, os méritos da 

construção do estádio exclusivamente ao governo de Magalhães Pinto, sendo que tal idéia 

já tinha sido discutida no governo estadual de Juscelino (década de 1950). 

Todavia, o empenho de Magalhães Pinto foi fundamental para o andamento e a 

inauguração no tempo previsto, haja vista o fato de os recursos para tal construção terem 

sido de responsabilidade do Estado. Não foi tarefa fácil. Mesmo com uma parcela de 

recursos da Loteria do Estado,  

³2� SUREOHPD� ILQDQFHLUR� H[LVWLX� SUDWLFDPHQWH� DWp� R� WpUPLQR� GD� REUD�� 2V�
ILQDQFLDPHQWRV��DV�PRGLILFDo}HV�QDV�OHLV��DV�QRYDV�OHLV�TXH�SURSLFLDUDP�DXPHQWR�
GRV� UHFXUVRV� LQLFLDLV�� REWLGRV� HP� HWDSDV� VXFHVVLYDV�� GHYLGR� j� PiTXLQD�
EXURFUiWLFD�� DR� UHJLPH� LQIODFLRQiULR�� GLOXtDP�VH� UDSLGDPHQWH�� LPSHGLQGR�
TXDOTXHU�SODQHMDPHQWR��D�ORQJR�RX�PpGLR�SUD]R�´�(Vieira, 1978: 38). 
 

 
Para obter mais recursos, estratégias de marketing também foram utilizadas. Em 

colaboração com o “ estádio do povo” , divulgavam-se empreendimentos a fim de que a 

população contribuísse financeiramente para com o “ seu”  novo centro esportivo. Dentre 

eles destacavam-se a Loteria do Estado, a venda antecipada da cadeira cativa e de 

ingressos, concorrências comerciais para exploração de bares e publicidade no interior do 

estádio. Os jornais 'LiULR�&DWyOLFR e (VWDGR�GH�0LQDV foram instrumentos de divulgação 
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de tais propósitos, conforme se pode observar nos seguintes informativos (Figuras 5, 6, 7 e 

8): 

 
 (Figura 05 – Fonte: Diário Católico, 22/08/1965: 7) 
 
 
 
 
 

 
                                                                                         (Figura 06 – Fonte: Diário Católico, 24/08/1965: 12) 
 
 

 


