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RESUMO 

A pesquisa procura estudar a forma como o espetáculo futebol é percebido e 

valorizado por espectadores no estádio e na televisão. O modelo proposto por Holbrook 

(1999) sustenta a análise de narrativas que relatam comportamentos dos consumidores 

nos dois ambientes: arquibancada e sofá. Com base na abordagem sugerida por 

McCracken (1988), os dados foram coletados por entrevistas pessoais, em profundidade, 

que possibilitaram explorar as experiências dos entrevistados como espectadores 

regulares de futebol na televisão e no estádio. Foram analisados os tipos de valor do 

modelo de Holbrook (1999) mais representativos encontrados nos relatos. 

As narrativas indicaram substantivas diferenças entre os valores percebidos ao 

longo das experiências na arquibancada e no sofá. Esta dualidade serviu de fio condutor 

para a emergência de outros duplos conceituais extraídos das entrevistas - que se revelam 

subsídios para o desenvolvimento de estratégias de marketing. Concluiu-se que a 

valorização da partida de futebol é influenciada pela forma com a qual o espectador 

constrói os significados na experiência de consumo. Percebeu-se, desta forma, uma 

associação entre a abordagem semiológica (Eco, 2001), para a qual o valor (da 

informação) decorre das possibilidades de significados possíveis; e a proposição de 

Holbrook, para o qual o valor de consumo se sustenta numa vivência interativa. Impõe-se 

ao gestor, portanto, a missão de executar a tabelinha sofá-arquibancada. De maneira a 

potencializar seus respectivos atributos para o consumo - como a riqueza simbólica e a 

riqueza referencial - e a reforçar os traços complementares apontados nas entrevistas. 

Palavras-chave: consumo, futebol, valorização, conotações associativas 



ABSTRACT 

This work aims to investigate the spectator narratives associated with live football 

and TV football broadcasting. Long interviews (McCracken, 1988) were conducted with 

16 subjects, focusing on their personal history and experienced narratives are related to 

life and sports practice and consumption. Interviews were focused on subjects 

experiences with live and TV football watching experiences. The conceptual framework 

provided by Holbrook (1999) was used to identify consumer behavior; to describe the 

different forms of fruition and evaluation. 

Observations points to active participation in message building on the pitch with 

high leveIs of connotative content, contrasting with high denotative content on the TV 

messages, which stresses the didactical character of TV broadcastings. As the forms of 

presentation of the football spectacle can be seen as packets of information, we can bring 

to this analysis the ideas of Eco (2001). For Eco, the value of information is proportional 

to the richness of choices and possible meanings. Such approach is consistent with the 

proposition by Holbrook (1999) that the valuation of consumption experience is derived 

from interaction with the world. This way, the degree of interactivity is directly related to 

the volume of associative connotations preceded by the spectator. 

Key-words: consumption experience, football, valuation, associative connotations 
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1. ENTRANDO EM CAMPO 

Um dos fenômenos sociais mais relevantes do século 20, devido à capacidade de 

socializar, de encantar, de promover bem-estar e receitas (Cotta, 1981; Cazorla, 1979), o 

esporte abriga três dimensões (Tubino, 2001): educação, voltada à integração social, ao 

desenvolvimento psicomotor e às atividades físicas educativas; participação, associada 

ao tempo livre e voltada ao bem-estar e à redução de desequilíbrios sociais; performance, 

que, voltada ao êxito de rendimento e ao lucro, exige organização complexa e 

investimentos superiores. 

Nos últimos 20 anos, a partir da ampliação do volume de canais de informação e 

da consolidação do esporte profissional como um dos segmentos mais rentáveis da 

indústria do entretenimento, a dimensão alusiva à performance foi apropriada pela mídia. 

O jogo de futebol virou, tanto no estádio quanto na televisão, sinônimo de espetáculo 

voltado, substancialmente, ao consumo. Sua grande performance tornou-se a capacidade 

de gerar audiência, prestígio e lucro. 

Em que pese o avanço midiático e comercial do esporte, as discussões teóricas 

relativas ao consumo do espetáculo futebol ainda encontram-se numa fase inicial. Este 

trabalho pretende discutir um ponto que tem passado ao largo dos estudos de marketing: 

o consumo na arquibancada e no sofá - que contemplam significados e valores distintos 

em relação a um mesmo objeto. Como se caracteriza o acompanhamento do futebol pela 

televisão e pelo estádio? Partindo desta pergunta, a pesquisa se propõe a compreender 

melhor a experiência de consumo do espetáculo da bola e produzir subsídios que possam 

orientar o aperfeiçoamento da gestão profissional de um dos produtos mais cobiçados no 

crescente mercado de entretenimento. 
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1.10 paradigma do espetáculo 

Do associacionismo inicial à restauração do movimento olímpico no fim do 

século 19, as manifestações esportivas expandiram-se por culturas diversas, num 

processo que precedeu a globalização tecnológica e informacional - embora esta tenha 

acentuado a disseminação das atividades e do consumo esportivos sob formas variadas. A 

Organização Mundial da Saúde estima que cinco bilhões de pessoas pratiquem pelo 

menos uma modalidade a cada sete dias, por lazer, dever educacional ou compromissos 

profissionais. 

Tal abrangência multiplicou o repertório de significados e praticantes, 

impulsionando a face esportiva voltada para a performance e o lucro. Embora tenha 

provocado a reação de teóricos dispostos a harmonizá-la com as demandas de lazer 

(Antonelli, 1963; Cagigal, 1979; Sergio, 1986), o domínio da dimensão comercial 

avançou velozmente nos últimos 50 anos. 

Difundido pelos veículos de comunicação em larga escala - sobretudo a televisão 

e, mais recentemente, a internet -, o esporte consolidou-se como um dos maiores 

negócios do mundo. Consolidou-se como espetáculo, apresentado em ambientes 

distintos: estádio, televisão, internet, videogame. 

Até a concepção associada à saúde, educação e socialização, referendada pela 

Carta Internacional de Educação Física e Desportos (Unesco, 1978), incorpora-se à 

lógica de mercado, como produto da indústria do bem-estar. Integra-se à sistemática 

mercantilista que submete as implicações sociais, culturais, políticas, ideológicas e 

econômicas do esporte, e em particular do futebol, a valores de consumo. 
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"Agora que o uso político-ideológico do fenômeno esportivo está 

sendo substituído por um novo paradigma, o do esporte como negócio, surge 

um conflito social, de difícil tratamento, que é o confronto direto entre a 

lógica mercantilista e os valores do esporte. ( ... ) Definham modalidades que 

não provocam espetáculos para a televisão, ou que não prometem lucros em 

suas disputas." (Tubino, 2001, p.54-55). 

o crescimento das modalidades olímpicas e, principalmente, do futebol mostra-se 

decisivo para a predominância da dimensão comercial do esporte. De ritual de guerra a 

atividade da elite inglesa, o futebol atravessou diversas fases até tomar-se o esporte mais 

popular e mais lucrativo do mundo (Ai dar, Leoncine e Oliveira, 2000). Pierre Bordieu 

(1983) atribui à popularização de sua prática a formação do amplo mercado consumidor e 

do crescente espaço na mídia. É possível identificar uma reciprocidade: transformado em 

show, o futebol passou a ser mais praticado; renovou seu apelo popular, despertando mais 

audiência, mais consumo. 

Abandonada a origem amadora, o futebol adquiriu status empresarial. Avança 

como negócio bilionário inserido na indústria do entretenimento (Kearney, 2003). 

Movimenta, segundo o Plano de Modernização do Futebol Brasileiro da Fundação 

Getúlio Vargas (2000), 250 bilhões de dólares por ano. Responde por 30 milhões de 

praticantes formais, distribuídos em 13 mil times, e não-formais; e por 300 mil empregos 

diretos. Aglutina, de um lado, agentes envolvidos na produção e na oferta do espetáculo, 

como clubes, federações, confederações, jogadores, treinadores, árbitros, médicos, 
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nutricionistas, psicólogos, empresas de segurança. De outro, abriga os consumidores de 

bens e serviços que giram em torno deste produto, desde produtores de tevê e 

patrocinadores até o consumidor final: o torcedor. 

Expandida por plataformas de mídia - principalmente rádio, televisão e internet -

a propriedade de gerar audiência maciça mostra-se conveniente a propósitos econômicos 

e políticos. Assim ilustrou, por exemplo, a comitiva brasileira que foi à Suíça, em outubro 

de 2007, à espera da confirmação do Brasil como sede da Copa de 2014. Dela faziam 

parte os presidentes da República, Luiz Inácio Lula da Silva, e da Confederação 

Brasileira (CBF), Ricardo Teixeira, além de ministros e governadores decididos a 

articular as respectivas participações no negócio capaz de gerar, em princípio, mais de 15 

bilhões de dólares. 

Na Copa da Alemanha, em 2006, aproximadamente três bilhões de 

telespectadores de 200 países acompanharam as partidas simultaneamente, no chamado 

tempo real. O produto futebol ao vivo transformou-se num show de imagens, sons, efeitos 

especiais, informações - cuja ambigüidade jornalismo-entretenimento revela-se traço 

central (e, não raramente, fonte de conflitos). Bourdieu (1983) ressalva: os recursos 

tecnológicos e os investimentos crescentes no espetáculo do futebol só atingem os 

objetivos traçados - medidos pelo nível de audiência e receita - se pavimentarem a ponte 

entre a experiência do torcedor, a história do futebol na sua vida, e a participação 

imaginária na partida vista pela tevê ou no estádio. 

Revestido de apuro tecnológico, o pacote de mídia tende a fortalecer a hegemonia 

da dimensão performance-espetáculo do futebol e o desenvolvimento do esporte como 

indústria. Desde a primeira transmissão de futebol no Brasil (Palmeiras x Portuguesa, 
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pelo Campeonato Paulista, em 10 de dezembro de 1950) até as coberturas de 

campeonatos nacionais e internacionais e Copas do Mundo, a oferta de jogos ao vivo 

multiplicou-se. Hoje, cerca de 200 partidas da Série A do Campeonato Brasileiro são 

transmitidas, anualmente, por canais de tevê abertos e fechados, incluindo os disponíveis 

pelo sistema pay-per-view. A cada semana, mais de 100 milhões de espectadores as 

consomem. 

1.2 Formas de apresentação e consumo 

o aumento da oferta de futebol ao vivo na televisão não produziu, entretanto, 

impacto significativo no nível de audiência nos estádios, cuja média de público pouco 

oscilou nos últimos 20 anos. Em alguns anos, como 2006, a média de público cresceu, 

apesar da ampla oferta na tevê; apesar da crônica falta de conveniências no estádio 

(acesso viário e estacionamento precários, acomodações desconfortáveis, insegurança 

etc.); e apesar do êxodo dos melhores jogadores, principalmente para o mercado europeu. 

Os números indicam que o espetáculo futebol manteve a vitalidade comercial tanto no 

estádio quanto pela televisão. 

"A boa novidade é o aumento da média de público, mesmo sem nítida 

melhora da qualidade das equipes, do conforto nos estádios e da diminuição 

da violência. Qual será o motivo disso? É simplista dizer que é somente a 

repetição da fórmula por pontos corridos, a melhor de todas. (. .. ) Os 

torcedores cansaram do futebol virtual e do excesso de informações inúteis 

nas transmissões na televisão? " (Tostão, 2007, p.3). 
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Alguns analistas esportivos profetizaram o esvaziamento dos estádios com o 

avanço. das transmissões televisivas. No entanto, a maior disponibilidade de partidas em 

canais abertos e fechados não reduziu a procura pelo acompanhamento dos jogos na 

arquibancada - o que esboça a proposição de complementariedade entre as experiências 

no sofá e no estádio. 

Na televisão, o aparato de sons, imagens, enquadramentos, narrações, reportagens 

ambiciona (re)construir o elo entre o espetáculo futebolístico e o imaginário do torcedor, 

influenciando a valoração do produto. Na tevê, o produto futebol ao vivo assume um 

acento didático (e até redundante sob determinados contextos e para determinados 

consumidores). No estádio, tende a adquirir uma ênfase estética. Nesta distinção apóia-se 

a presunção de complementariedade, supostamente pródiga ao consumo: a tevê ensina a 

ver o futebol, o estádio reforça e transcende o aprendizado. 

De caráter referencial, o espetáculo da tevê transmite informações essenciais para 

formar e prover o consumidor do esporte mais popular do mundo. Informações sem as 

quais a fruição de acompanhar o jogo no estádio poderia ficar limitada ou menos 

valorizada. Como se o consumo estivesse condenado, para usar um termo êmico, a uma 

retranca. 

Menos referencial e mais carregado de simbolismos, o espetáculo do estádio tende 

a integrar o consumidor ao objeto de consumo. Partes do mesmo enredo, da mesma 

mensagem, da mesma trama em construção. 
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1.3 Escalando os objetivos 

1.3.1 Questão-chave e relevância 

o crescimento do mercado da bola, como é conhecida a face empresarial do 

futebol, ativa a necessidade de se entender melhor o consumo de jogos apresentados na 

televisão e no estádio. Embora ofereçam, essencialmente, o mesmo produto (futebol ao 

vivo), os dois tipos de consumo - na arquibancada e no sofá - indicam substanciais 

diferenças. Diferenças sobre as quais os esforços teóricos de marketing ainda dedicam 

atenção superficial. 

A despeito do salto comercial do esporte - movido pela popularização no mundo, 

pela ampliação de produtos afins e pelo aumento da oferta de partidas na televisão, entre 

outros fatores - poucos estudos abarcam análises, discussões e orientações mais 

profundas sobre o consumo de futebol pela tevê e no estádio. Sobre como é vivenciado e 

valorizado pelo espectador-torcedor. 

As duas experiências de consumo abrigam características comuns, porém 

diferenças significativas - quanto ao gênero de mensagem e aos valores percebidos, por 

exemplo. Tais diferenças ainda encontram-se negligenciadas pela corrente teórica 

predominante do marketing. Daí a relevância deste trabalho, que visa a aprofundar o 

entendimento sobre a forma como o espetáculo é consumido. De maneira a contribuir 

para o enriquecimento das pesquisas de marketing relativas ao esporte em geral e, 

particularmente, ao futebol. Pretende, assim, favorecer a compreensão do consumo de 

futebol e o aprimoramento da gestão empresarial do produto, a fim de torná-la mais 

alinhada às demandas do torcedor-consumidor do século 21 - o que pode abrir novas 

frentes de negócio. 
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1.3.2. Objetivo final 

Este trabalho propõe-se a estudar as narrativas do futebol ao vivo consumido na 

televisão e no estádio. Tem por objetivo preponderante compreender melhor como o 

espetáculo é valorizado no sofá e na arquibancada. Pretende também discutir as 

diferenças das narrativas do consumidor vis-à-vis o conteúdo observado nas duas formas 

de apresentação: predominantemente estética no estádio e predominantemente didática na 

televisão. 

1.3.3 Objetivos intermediários 

Para que os propósitos gerais sejam contemplados, determinam-se quatro 

objetivos intermediários: 

- Descrever os tipos de mensagem encontrados nos espetáculos de futebol ao 

vivo pela televisão e como influenciam a percepção dos valores de consumo; 

- Descrever os elementos que caracterizam as experiências no estádio e no 

sofá; 

- Descrever as formas de valorização do torcedor de sofá e do torcedor de 

arquibancada; 

- Verificar a existência de complementariedade entre as experiências de 

consumo proporcionadas pela televisão e pelo estádio. 



9 

1.4 A 'tática' escolhida 

Com oito categorias de valor, o quadro referencial formatado por Holbrook 

(1999) é usado para fundamentar a descrição das formas de experimentar e valorizar o 

esporte, ponto central da análise. Como as esferas de apresentação do espetáculo futebol 

(tevê e estádio) revelam-se pacotes de comunicação; as abordagens de Eco (2001) e 

McLuhan (1975) sobre os tipos e graus de mensagens e sobre as propriedades dos meios 

de comunicação, respectivamente, também compõem a base teórica para a interpretação 

dos dados coletados por entrevistas pessoais, em profundidade. 

Centradas nas vivências alusivas ao consumo de partida de futebol no sofá e na 

arquibancada, as entrevistas mergulharam nas histórias de 16 espectadores regulares de 

perfis variados. Os resultados formaram-se a partir de um jogo de interlocução no qual as 

experiências e os sentimentos verbalizados voltaram-se ao preenchimento de lacunas 

sobre a valorização do futebol ao vivo na tevê e no estádio. Para tentar melhor 

compreendê-la, o pesquisador interpreta os conteúdos obtidos, reconstruindo novos 

sentidos. 

1.5 'Dentro das quatro linhas': delimitação do estudo 

A primeira delimitação remete à escolha do segmento de futebol ao vivo 

analisado. Embora discuta aspectos gerais relacionados ao consumo do espetáculo no 

sofá e na arquibancada, o estudo é centrado no nicho de mercado que movimenta mais 

audiência e faturamento: o referente aos times e seleções de ponta, participantes dos 

principais campeonatos (regionais, nacionais, mundiais), cujas partidas são transmitidas 

por canais de televisão abertos e fechados. A escolha fundamenta-se na 
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representatividade de tal segmento para a indústria do entretenimento, que trata os jogos 

dos times de elite como um show. Ficaram excluídas deste estudo experiências de 

consumo relacionadas a partidas das Séries B e C, cujo televisionamento é restrito a canal 

fechado de tevê ou a circunstâncias excepcionais. 

A premissa de regularidade aplica-se também às fontes adotadas. Fazem parte da 

amostra apenas consumidores freqüentes, que assistam, no mínimo, a quatro partidas por 

mês; e tradicionais, para os quais o futebol já faça parte não só dos hábitos de consumo, 

mas da própria história de vida. Ao excluir consumidores esporádicos ou casuais, tal 

restrição apresenta-se conveniente à estratégia metodológica: nas entrevistas em 

profundidade, a ligação estreita entre o consumidor (espectador/torcedor) e o objeto de 

consumo mostrou-se fundamental para se chegar até riqueza de dados capaz de levar à 

compreensão da forma como é valorizado o espetáculo futebol consumido na televisão e 

na arquibancada. 

Embora os entrevistados possam ser reunidos em dois grupos de consumidores -

espectadores de sofá e de arquibancada -, esta divisão não carrega teor excludente. Ao 

longo da pesquisa, confirmou-se que o espectador tradicional não admite restringir o 

consumo a um ambiente. 

1.6 Plano de 'jogo' 

Além desta seção na qual a questão central da pesquisa é introduzida, o trabalho 

abriga mais cinco capítulos. A saber: 
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ii) O Capítulo 2 discute a literatura sobre tipos e graus de mensagem e a relação 

entre valor de informação, à luz da semiologia, e valor de consumo, à luz do marketing. 

Aborda também as características que compõem a natureza e o contexto das formas como 

o futebol é apresentado: predominantemente estética na arquibancada e 

predominantemente didática no sofá. E discute como as experiências constituem 

caminhos para a valorização do produto. 

iii) O Capítulo 3 contrapõe visões e abordagens relacionadas ao sistema de 

valores e discute como a construção dos valores percebidos pode influenciar o 

comportamento do consumidor. Neste arcabouço teórico, destaca-se o modelo de 

Holbrook (1999) para categorizar os valores envolvidos nas relações de consumo, valores 

determinantes às escolhas de compra. Face à proficiência em identificar a forma pela qual 

produtos e serviços são percebidos pelo consumidor, a tipologia serve de base para a 

análise centrada nas experiências do espectador-torcedor no sofá e na arquibancada. 

iv) O Capítulo 4 descreve a estratégia metodológica adotada, os procedimentos 

qualitativos empregados na coleta e na análise dos dados e os critérios aplicados para 

assegurar a confiabilidade e a qualidade da pesquisa. 

v) O Capítulo 5 consolida os dados coletados nas entrevistas em profundidade, 

confrontando-os com o arcabouço teórico, em especial com a tipologia de Holbrook. 

Apresenta as interpretações e os sentidos (re )construídos a partir do conteúdo extraído 

das longas conversações, voltados para a melhor compreensão da maneira como são 

valorizados os espetáculos na tevê e no estádio. 
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vi) A seção final sintetiza as conclusões da pesquisa e apresenta sugestões para 

aprofundar o entendimento sobre o consumo do espetáculo futebol e aperfeiçoar a gestão 

empresarial deste produto. 
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2. FUTEBOL NA TV E NO ESTÁDIO: PACOTES DE INFORMAÇÃO 

2.1 Pacotes de informação 

Para melhor compreender o consumo de futebol ao vivo na tevê e no estádio, é 

conveniente identificar as características que compõem a natureza e o contexto dos 

produtos/serviços. E suas respectivas mensagens, as quais carregam de sentido as 

experiências e influenciam a percepção de valor de consumo. 

Sob a perspectiva semiológica, que associa os fenômenos culturais aos sistemas 

de signos, podemos considerar as partidas de futebol ao vivo na tevê e no estádio como 

fenômenos de comunicação: pacotes de informações, com partes específicas e parte 

compartilhada (essencialmente esportiva, o jogo em si). Nesta proposição, a cultura 

assume um viés sociológico: intervenção humana sobre dado natural, ajustado para que 

possa ser inserido numa relação social (Kardiner e Preble, 1964). 

Como a identificação dos sentidos que revestem a partida de futebol e influenciam 

as escolhas do consumidor envolve o processo de transmissão de mensagens, é pertinente 

rever princípios da Teoria da Comunicação - cuja estrutura mais simples corresponde à 

passagem da informação entre dois aparelhos: a partir de uma fonte de informação, um 

sinal (elétrico, por exemplo) emitido por um transmissor desloca-se por um canal, é 

captado por um receptor e convertido numa mensagem decodificada pelo destinatário. 

Sem o código compartilhado entre emissores e destinatários, a comunicação seria 

inviável. 

o código arbitra um conjunto de símbolos. Alguns são atribuídos a determinados 

fenômenos, estabelecendo uma relação entre o significante e o significado - que se 

distingue do referente, fenômeno real a que o signo se refere. Outros símbolos 
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permanecem como reserva: não significantes em princípio, mas prontos para indicar 

novos fenômenos. De forma simplificada, a comunicação apóia-se numa mecânica 

binária. Reduz-se a uma série sucessiva de escolhas alternativas. 

A Teoria da Comunicação denomina bit (do inglês binary digit) a disjunção 

binária utilizada para selecionar uma alternativa. Para discriminar um evento entre uma 

infinidade de eventos possíveis. 

Nesta abordagem primária, o importante é o número de alternativas necessárias 

para definir o evento sem ambigüidades, além das alternativas igualmente possíveis na 

fonte. Eco (2001) esclarece: "quando, entre dois eventos, sabemos qual irá acontecer, 

temos uma informação". Por definição, informação é a medida de uma possibilidade de 

escolha na seleção de uma mensagem. O que pode ser transmitido vale mais do que o que 

é transmitido. Informação representa, portanto, a liberdade ao se construir uma 

mensagem. 

Com o objetivo de reduzir o risco de ruído, distúrbio que pode alterar a estrutura 

do sinal e prejudicar a comunicação, o código é reforçado de "elementos de redundância" 

(Eco, 2001). A complicação toma a mensagem mais segura e amplia o repertório de 

mensagens possíveis e, assim, revigora a informação - que pode ser compreendida, então, 

sob duas perspectivas: 

a) Da origem ou da fonte: valor de eqüiprobabilidade entre elementos 

combináveis, proporcional às possibilidades de escolha; 

b) Do código: mensagem concreta, escolha de seqüência de símbolos. 
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Na fonte, informação corresponde a um estado de desordem, um sem-número 

infinidade de possíveis escolhas. Ao introduzir critérios de ordem, o código limita as 

possibilidades de combinação. Estabelece um sistema de probabilidades, de maneira a 

viabilizar a transmissão da mensagem: possibilitar a comunicação. A ordem necessária à 

comunicação mostra-se, no entanto, relativa. Eco ressalva (2001, pg. 18): "somos 

ordenados em relação a uma desordem precedente e desordenados em relação a uma 

ordem subseqüente". 

o valor (estatístico) da informação difere-se, portanto, da sua transmissibilidade, 

a capacidade de se transformar em mensagem. Para converter informação em mensagem, 

são necessários: a) repertório de símbolos que se distinguem por oposição recíproca; b) 

regras de combinação dos símbolos; c) correspondência entre símbolo e significado. A 

relação entre símbolo e significado pode mudar, crescer, deformar-se, tornar-se mais rica, 

mais pobre. De tal processo nasce o sentido. 

Com base num código, o significante (imagem da forma fônica) denota um 

significado (imagem mental) - a "informação que o nome transmite ao ouvinte", como 

conceito e imagem mental (Ullman, 1966). A união do significante com o significado 

denotado pode gerar um significado adjunto (denotativo), e assim por diante, levando ao 

que Eco denomina de "constelação associativa". Por exemplo, o termo "avião" denota um 

tipo de veículo, mas para o torcedor/consumidor conota '10gador veloz". O conceito é 

associado não a uma imagem acústica, e sim a outro conceito, o de veículo rápido. 

Os significados denotativos derivam de subcódigos ou léxicos (sistemas de 

oposições significativas) comuns a certos grupos. Entendida como sistema de 
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significados, a mensagem corresponde à forma significante que o destinatário - com base 

em códigos, subcódigos, léxicos - preenche de sentido. 

Para excluir ou reduzir uma distorção de código entre o remetente e o destinatário, 

fenômeno conhecido como polissemia, recorre-se, basicamente, a três elementos: ao 

contexto interno do sintagma; à circunstância de comunicação; e à indicação explícita de 

código contida na mensagem. A circunstância revela-se preponderante no processo de 

comunicação: a mensagem não indica o referente, mas toma corpo no referente. Quando 

o torcedor diz "avião", o significado atribuído pela comunidade de torcedores se 

sobrepõe à correspondência do termo como meio de transporte. No fim das contas, a 

mensagem se desenvolve na situação concreta que lhe confere sentido. 

De acordo com as circunstâncias, com as convenções culturais - as quais 

orientam e alteram a escolha do código - mensagens adquirem sentidos, graus e funções 

distintas. Pois os códigos, fontes da "constelação associativa", revelam-se dinamicamente 

distintos. 

Na abordagem semiológica, o valor da informação é proporcional à riqueza de 

escolhas, de significados possíveis. Tal visão alinha-se com a proposição de Holbrook 

(1999) sobre valorização da experiência de consumo: valor decorre, fundamentalmente, 

de uma vivência interativa. É possível estabelecer uma relação diretamente proporcional 

entre o grau de interatividade e o volume de conotações associativas delegadas ao 

consumidor. 

Por representar um expressivo grau de desordem, de possibilidades de 

associações, o futebol visto - ou melhor, experimentado - no estádio apresenta-se mais 

informativo do que o visto pela televisão. Ao nível dos léxicos, proporciona o que a 
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semiologia considera alta temperatura conotativa: vasto repertório de imagens coligadas, 

que transcendem o acompanhamento do jogo propriamente dito (ou da bola, em última 

análise, porque esta decide o jogo). Não seria exagero, assim, atribuir ao estádio um 

caráter poético. 

A riqueza de informação pode favorecer um nível superior de participação do 

consumidor - diante do vasto menu de conotações - e fragilizar o esperado, 

possibilitando a aproximação do consumo de futebol no estádio de uma experiência 

extraordinária. No universo da arquibancada, o consumidor pode estabelecer novos 

sentidos para a mensagem básica (o jogo propriamente dito). Seja por meio da mudança e 

até da inversão de convenções sociais, seja pela capacidade de a experiência gerar 

emoções imprevistas - sobre as quais o ambiente, e não só o andamento ou o resultado 

partida, tende a exercer forte influência. 

Em compensação, o futebol visto pela tevê reúne volume superior de mensagens 

denotativas. Há uma quantidade maior de significantes primários, transmitidos pelo 

narrador ou por recursos tecnológicos - desde a escalação tática dos times até o 

esclarecimento de um lance decisivo por computador e o depoimento do autor do gol, por 

exemplo. Os significantes exercem não apenas uma função didática, pois supostamente 

facilitam e aprimoram a compreensão do que é visto, mas também uma função 

persuasiva. O jogo transforma-se em espetáculo, num circo de referenciais para atrair e 

manter a atenção do espectador. 

Sob a ótica da comunicação, o espectador do futebol na tevê tem, contudo, menos 

possibilidades de escolha. Apesar das crescentes aplicações interativas, ainda intervém 

relativamente pouco no conteúdo consumido. Suas possibilidades de associações 
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Em que pesem os tons emotivos, a mensagem transmitida na tevê mostra-se, 

essencialmente, referencial: denota coisas reais. Já a mensagem no estádio tende a 

apresentar uma ênfase estética, podendo aproximar-se do enredo trágico, ou seja, do 

inesperado. Sob o peso do ambiente, e de sua riqueza cultural, é estruturada de modo 

ambíguo em relação ao sistema de expectativas. Revela-se, neste aspecto, extremamente 

informativa. 

Na arquibancada, a experiência de consumo do futebol apresenta-se mais quente: 

propicia um volume mais significativo de associações conotativas e interferências - o que 

pode se refletir na valorização do produto/serviço. 

Ao contemplar variadas possibilidades conotativas, a tensão informativa converge 

o consumo de futebol na arquibancada com as prerrogativas de uma experiência 

extraordinária. Assim, seria inadequado avaliar a percepção dos valores do futebol 

exclusivamente à luz das abordagens convencionais sobre satisfação. 

2.2 Tensão informativa e busca de satisfação 

A tensão informativa insinua-se peça importante para a percepção dos valores e 

para a busca de satisfação relacionadas ao consumo da partida de futebol ao vivo. 

Satisfação, muitas vezes, não remete aos atributos objetivos do produto ou serviço, e sim 

à interação entre elementos que propiciam a busca ao desconhecido, a jornada além do 

esperado, além do ordinário. Assim como a satisfação dos consumidores de rafting, por 
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exemplo, passa ao largo da concepção e das circunstâncias sumárias da atividade (roupas 

molhadas, falta de facilidades de toalete, comida rústica etc.), para centrar-se no 

"encontro hedônico" entre o guia, o praticante e a natureza (Arnould e Price, 1993), 

pode-se supor que os consumidores de futebol ao vivo vislumbram extrair deste produto 

experiências que superem o acompanhamento de informações audiovisuais sobre o duelo 

esportivo. 

Experiência hedônica compreende a conjugação de atividades intensas e 

intrinsecamente prazerosas (Arnould e Price, 1993), diferenciadas pela intensidade e 

pelas formas de relação. Já experiência extraordinária está associada, em princípio, a 

eventos incomuns e a alto nível de intensidade emocional. Caracteriza-se também pela 

interação interpessoal, o que pode aproximá-la mais do consumo de futebol no estádio e 

do que consumo pela televisão. 

Grande parte das pesquisas da área de marketing posiciona modelos de escolhas e 

satisfação como uma função do desvio entre expectativas relativas ao desempenho do 

produto ou serviço e o desempenho real. Entretanto, revela-se imprecisa a aplicação deste 

tipo de modelo em experiências extraordinárias - que, associadas a emoções raras e 

intensas, dificultam a construção de expectativas concretas: à procura de autenticidade, 

consumidores rendem suas expectativas ao encontro com o desconhecido (Arnould e 

Price, 1993). Tentativas de antecipar o desempenho do produto tendem a se tomar 

contraditórias ou incipientes. 

Embora seja inadequado dispensar os aspectos funcionais e técnicos encontrados 

na literatura tradicional sobre qualidade de serviço, centrada na relação provedor-cliente 

(Bitner, Booms e Tetreaul, 1990; Czepiel et aI., 1990), para avaliar experiências 
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extraordinárias e hedônicas, estas requerem uma análise que contemple aspectos como a 

capacidade de o produto ou serviço transmitir emoção, de transcender até o autêntico. 

Elementos ainda pouco explorados em abordagens convencionais. 

Satisfação e inclinação de consumo, especialmente em experiências 

extraordinárias, representam mais do que uma função entre expectativa e performance. 

Para entendê-las, ressalva Howard (1989), é preciso contextualizar o consumo, identificar 

os elementos que compõem o produto-serviço à luz das características psicológicas, 

sociais e culturais do usuário. Uma visão afinada com os esforços para mapear a 

percepção dos valores de consumo 

Consumidores de arte marcial, por exemplo, podem usar tal experiência para dar 

sentido a traços da personalidade e, assim, interpretar de forma positiva o desgaste físico 

ou o medo envolvido na atividade: contribuições ao crescimento pessoal. O desconforto 

da escalada pode converter-se em grande prazer no momento de triunfo (a montanha 

vencida). A ponto de a contrapartida positiva dominar ou anular os elementos negativos, 

tomando a experiência não apenas compensadora, mas singular, hedônica (Amould e 

Price, 1993). Talvez a explosão do gol possa também converter desgastes' físicos ou 

mentais num prazer redentor, capaz de renovar a inclinação ao consumo. 

Na contramão da maioria das pesquisas de marketing - que aponta a importância 

do ambiente físico funcional, confortável, para favorecer a interatividade e as decisões de 

compra (Levy e Weitz, 2000; Farias et ai., 2000) -, estádios brasileiros são reconhecidos 

pela falta de conveniências (venda de ingresso desorganizada, estacionamento precário, 

número reduzido de lanchonetes, cadeira desconfortável etc.). Ao submeter-se às 

deficiências dos chamados serviços funcionais, ou de apoio, o torcedor-consumidor pode 
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indicar uma aposta na capacidade de a experiência proporcionar-lhe elementos 

hedônicos, suficientes para compensar, superar e até apagar os sacrifícios. A tensão 

informativa mostra-se um dos combustíveis que movem a perspectiva de o produto 

futebol ao vivo transformar-se numa experiência extraordinária - perspectiva que sustenta 

a forma como o consumidor percebe e valoriza o produto, e se inclina a consumi-lo. 

2.3 Experiência, mensagem e consumo 

Se, por um lado, a reconhecida deficiência funcional do produto futebol no 

estádio (desde a venda de ingresso desorganizada até a falta de segurança) tende a 

prejudicar a interação, a valorização e a inclinação ao consumo; por outro lado, a 

experiência mostra-se rica em significados simbólicos, em associações conotativas -

fatores que podem capturar o espectador numa aura de envolvimento. Observa-se que 

tanto as atividades tribais - passaportes à quebra de protocolos sociais e à inclusão na 

tribo da arquibancada (percebida talvez como um clã, um estágio superior entre os 

consumidores de partidas de futebol ao vivo) - quanto o amplo repertório simbólico, 

decorrente da experiência comunicacional, induzem à participação. O vasto menu de 

significados tende a criar um ambiente favorável ao consumo (Creighton, 1998). 

Considerando-se a sustentação da média de público em jogos da Série A (Primeira 

Divisão) nos últimos anos - a despeito do êxodo de craques e das inconveniências na 

prestação de serviços ao torcedor no estádio - o simbolismo, a perspectiva do inesperado 

e possibilidade aguda de interação insinuam-se capazes de compensar a deficiência 

funcional. A assertiva baseia-se na integração entre cognição e emoção no processo 

decisório de consumo (Burke e Edell, 1989; Peter e Olson, 1994; Hirschman e Stem, 
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1999), como um processo complexo, o qual não se restringe às proposições econômica e 

racional. 

A experiência - desejada e vivenciada - mostra-se uma espécie de traço 

fundamental do consumo, que se desprende do viés puramente utilitarista. Consumir 

equivale a experimentar: vivenciar algo singular, exercitar a cultura, percorrer um 

caminho até a consciência (Abrahams, 1986; Bruner, 1986; Holbrook e Hirschman, 

1982). 

Alinhada com a visão de Holbrook e Hirschman (1982), segundo a qual 

experiência representa um pavio para as emoções, esta abordagem vê o consumo como 

uma usina de vivências. Vivências que se mostram essenciais à construção de imagens, 

sentidos, valores; essenciais às relações socais e de mercado. 

Embora experiência de consumo corresponda a uma ponte para emoções e 

fantasias (Holbrook e Hirschman, 1982), com capacidade de transformar o consumidor e 

influenciar significativamente suas decisões, seria ingênuo desconsiderar ou subjugar 

aspectos racionais no processo decisório. Nem a busca pelo extraordinário, pela 

experiência hedônica, supõe uma negligência à racionalidade a que está submetido o 

produto ou serviço. Compreendida de forma holística, a experiência de consumo combina 

componentes cognitivos e racionais com fatores emocionais e afetivos. A predominância 

e a intensidade de uns ou de outros fatores variam, basicamente, de acordo com o tipo e o 

contexto de consumo. 

A literatura de marketing estabelece uma contraposição entre valores utilitários e 

valores hedônicos, entre consumo funcional e consumo experiencial (Babin et aI, 1994; 

Campbell, 1997; Addis e Holbrook, 2001). Mas a polarização (essencialmente didática) 
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está longe de significar incompatibilidade: a busca do extraordinário ou da experiência 

hedonista não exclui necessariamente o apelo funcional do produto ou serviço. 

Para autores como Holbrook e Hirschman (1982), Pine e Gilmore (1999) e 

Schimtt (2000), o consumidor esboça, no entanto, uma tendência a valorizar mais as 

emoções deflagradas pela experiência do que o caráter funcional do produto/serviço, do 

que a sua eficiência utilitária. Nesta abordagem, quanto maior for a capacidade de um 

produto ou serviço abrir espaço às emoções e à participação do consumidor, ao 

extraordinário, maior será o seu valor; maior será o seu poder de influenciar a decisão de 

compra. A oferta de símbolos supera a oferta de atributos funcionais. O intangível 

sobrepõe-se ao desempenho quantitativo do produto - o que potencializa a importância 

do ambiente/contexto e da natureza de consumo no processo decisório. 

A natureza predominantemente estética do espetáculo futebol apresentado no 

estádio pode aproximar a experiência de consumo da fruição proporcionada pela 

mensagem artística. Em oposição à mensagem "lógica", "semântica" - estruturada e 

traduzível -, a mensagem estética caracteriza-se pela ilogicidade, pelas vastas conexões 

simbólicas (Dorfles, 1972, p. 27-28). Constitui, portanto, um terreno pródigo ao 

inesperado, à novidade, à chamada experiência extraordinária. 

Para que a fruição transcorra plenamente, os receptores/consumidores devem ter, 

entretanto, bagagem cognitiva e cultural compatível com o repertório de significados e de 

novidades oferecido pela experiência de consumo predominantemente estética. Ou o 

menu de novidades, em vez de satisfação, êxtase, tenderá a causar estranheza e até 

repulsa. Como são observadas, por exemplo, algumas reações à arte moderna: 
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"O público deseja hoje, como sempre, o novo, o 'não-consumido', mas 

aborrece-lhe o novo de certa arte moderna unicamente porque não entende, 

porque está privado da educação e da familiaridade suficientes e necessárias 

para sua fruição ( ... ) ." (Dorfles, 1972, p.30). 

A riqueza informativa contida na experiência estética é tamanha que só por meio 

da repetição pode-se chegar ao expoente de originalidade (de inesperado, de novidade) 

desejado (Dorfles, 1972) - o que explicaria, em parte, o impulso a escutar de novo uma 

sinfonia, a reler um poema, a rever uma partida de futebol depois de tê-la consumido no 

estádio, pois a mensagem estética transcende a capacidade perceptiva do indivíduo. 

Por outro lado, o consumo do espetáculo futebol pela televisão possibilita ao 

torcedor de sofá uma experiência acentuadamente didática. Uma experiência que se 

apresenta essencial à inteligibilidade do produto. 

Proporcionado pelo detalhamento do jogo, dissecado passo a passo, o alto 

coeficiente semântico presente na mensagem de mídia oferece redundância. Embora 

diminua a originalidade da mensagem e a participação do consumidor, a redundância 

favorece a compreensão e, conseqüentemente, tende a favorecer o consumo do 

espetáculo. Como se ensinasse a vê-lo. 

2.4 Natureza das experiências 

o consumo de futebol no estádio pode caracterizar-se como experiência tribal, na 

qual a assistência do jogo é marcada por rituais que atingem proporção global; na qual o 
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consumidor-torcedor, sob uma tensão informativa, afiora padrões de comportamento que 

transcendem o domínio da linguagem e das convenções sociais. Reproduz rituais 

específicos daquela tribo, como cantigas coreografadas. 

Ao entoar canções de amor ao time ou de guerra ao adversário; ao fazer a ala, 

transformando a arquibancada numa maré de braços sincronizados; ao xingar em coro o 

árbitro; ao levantar-se a cada possibilidade de gol, o torcedor reafirma o agrupamento da 

sociedade pós-moderna em "tribos urbanas" (Maffesoli, 1998). Unidos por interesses, 

pensamentos e hábitos afins, estes subgrupos apresentam um padrão de comportamento e 

representam uma forma menos racional, ou menos pragmática, de lidar com o ambiente 

social: seus integrantes são movidos mais pelo compartilhamento da experiência, pela 

perspectiva de se perder num organismo coletivo, pela perspectiva de estar junto e 

participar do mesmo ambiente e comungar os mesmos valores e sentimentos, do que pelo 

cumprimento de propósitos específicos. Desta forma, pode-se estabelecer uma 

aproximação entre o acompanhamento do futebol no estádio (cheio) e a experiência 

estética. Por outro lado, as canções, a ala, o xingamento uníssono, a coreografia de 

bandeiras podem se converter num combustível potente ao espetáculo transmitido e 

amplificado pela televisão. Podem se tornar parte do "espetáculo ( .. ) que confere 

integridade e sentido a uma sociedade esfacelada e dividida" (Arbex Jr., 2001, p. 69). 

Podem reforçar uma estética do futebol consagrada pelos veículos de comunicação de 

massa, e assim deixariam menos densa a fronteira entre o espontâneo e o artificial. 

Mecanismos de sobrevivência afetiva (Elias, 1996), as tribos constroem um 

paradigma estético. Na representação coletiva, a vida ganha sentido. As tribos carregam, 

no entanto, um paradoxo: embora "abertas e instáveis", podem acolher um baixo grau de 
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tolerância ao diferente (Maffesoli, 1998: p. 20-22) - o que certas vezes se converte em 

exclusão e violência. 

Para manter-se na tribo da arquibancada, e aproveitar a vivência coletiva de 

emoções, visões, sentimentos e ações numa teatralidade complexa, o torcedor usa um 

protocolo. Seu grau de liberdade é limitado. Soaria estranho, por exemplo, levantar-se a 

cada dez minutos para ir ao banheiro ou fazer um lanche; dividir a experiência com outra 

atividade, como a leitura de um livro; ou simplesmente desviar os olhos da bola por mais 

do que alguns segundos. 

o grau de liberdade comportamental apresenta-se, portanto, inferior ao permitido 

durante o acompanhamento do jogo pela televisão, que permite interrupções, 

compartilhamentos e até a suspensão do consumo por algum motivo prosaico. Para evitá

los, os emissores revestem a mensagem de conotações emotivas e transformam a 

informação num show. Daí seu caráter essencialmente retórico. 

Já o consumo na arquibancada tende a favorecer, como foi observado, uma 

participação maior do espectador na comunicação, no conteúdo consumido. Dentro dos 

códigos e subcódigos peculiares, o torcedor participa e se integra ao objeto de consumo. 

Determina muitas vezes o seu curso, ou cultiva a ilusão de fazê-lo. A arquibancada, 

diferentemente do sofá, permite-lhe interagir e expressar-se, mesmo que tais 

interferências sejam destituídas de eficácia comunicativa. Ao xingar um jogador do alto 

da arquibancada, o torcedor submete a pretensão racional - de que o destinatário possa 

ouvi-lo e prestar o rendimento desejado - ao risco da inutilidade. Ou porque o jogador é 

incapaz de ouvi-lo. Ou porque a mensagem é insuficiente para imprimir a reação 

pretendida pelo consumidor. Mesmo que o jogador não o ouça ou não se "redima", 
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frustrando a expectativa do torcedor, o protesto revela-se eficiente sob a perspectiva do 

objeto de consumo (a partida de futebol) como um pacote de informações. Como um 

naipe de associações conotativas em construção. 

Ao interagir, o torcedor intervém na mensagem proporcionada pela experiência de 

consumo. E pode virar parte integrante da própria mensagem. 

2.5 Mensagem retórica e mensagem estética 

De acordo com Eco (2001), as mensagens dividem-se em seis tipos, de acordo 

com as funções serniológicas: 

a) Referencial: denota ou pretende denotar "coisas reais". 

b) Emotiva: pretende despertar reações emocionais. 

c) Imperativa: representa uma ordem, como a expressão "cale a 

boca". 

d) Fática: confirma o contato entre interlocutores, como as saudações 

e os votos. 

e) Metalingüística: toma por objeto outra mensagem, como a 

expressão "como vai". 

f) Estética: estrutura de maneira ambígua em relação ao código, 

despertando um esforço interpretativo. 
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Embora uma mensagem possa reunir mais de um e até os seis tipos, normalmente 

identifica-se uma função predominante. A despeito dos componentes emocionais, o 

futebol na televisão apresenta-se uma informação essencialmente referencial e didática. 

Já no estádio, observa-se uma predominância estética. 

A mensagem estética afina-se com o enredo trágico advindo da poética 

aristotélica: 

"O enredo deve fazer acontecer algo que nos surpreenda, algo que vá 

além das nossas expectativas e seja, portanto, para ten dóxan (contrário à 

opinião comum); mas para que esse evento seja aceito e possamos nos 

identificar com ele, é preciso que, embora sempre parecendo incrível 

obedeça a condições de credibilidade; deve ter certa verossimilhança." (Eco, 

2001, p. 53) 

Escorada em rituais e comportamentos específicos da tribo da arquibancada e nas 

regras do jogo, que sustentam as "condições de credibilidade", a narrativa do futebol 

indica um script predominantemente estético no estádio. Abre espaço ao imponderável, à 

transgressão. Tanto por oferecer brechas a serem preenchidas pelo consumidor ao longo 

da experiência, quanto pela estrutura ambígua do jogo: passaportes para a surpresa. A 

ambigüidade suscita numerosas escolhas interpretativas, num processo que transforma 

continuamente as denotações em conotações; e seus significados, em significantes de 

outros significados. 
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"Na dialética entre forma e abertura, ao nível da mensagem, e entre 

fidelidade e iniciativa, ao nível do destinatário, estabelece-se a atividade 

interpretativa de qualquer fruidor (. .. ) numa recuperação arqueológica das 

circunstâncias e dos códigos do remetente, num ensaiar a forma significante 

para ver até que ponto suporta a inserção de novo sentidos, graças a códigos 

de enriquecimento, num repúdio de códigos arbitrários que se insiram no 

curso da interpretação e não saibam fundir-se com os demais." (Eco, 2001, 

p.71). 

Para tomar-se eficiente, honrando o alto grau informativo, a mensagem estética 

deve propiciar, no entanto, caminhos para recompensar o esforço interpretativo 

decorrente da ambigüidade. Caminhos que encontrem "naquela aparente desordem como 

não-obviedade, uma ordem mais calihrada do que a que preside as mensagens 

redundantes" (Eco, 2001, p.53). A função estética realiza-se, portanto, na conjugação 

entre (a expectativa de) informações inesperadas e as raias de redundâncias que as 

sustentam. Pode-se dizer que o comportamento padrão do torcedor e as normas -

técnicas, táticas, éticas - da partida formam as faixas redundantes que realçam a tensão à 

espera do inesperado: o grito proibido do lado de fora, o teatro interativo entre jogadores 

e público, a subversão do drible, o gol impossível. 

Em menor escala, a televisão reproduz a função estética da narrativa do futebol -

cujo pacto com o imponderável é o traço marcante. Observa-se, no entanto, uma 

predominância da mensagem referencial. Escorado em avanços tecnológicos como a 
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computação gráfica, o bombardeio de informações antes, durante e depois da partida 

modera as ambigüidades e a tensão conotativa. O consumidor, apesar dos recursos 

interativos, tem menos chance de participar do conteúdo, da trama. Há menos brechas às 

incertezas, às quebras de códigos e convenções. Pelo contrário, prevalece o tom didático: 

entender o produto sobrepõe-se a experimentá-lo. Uma diferença central para melhor 

avaliar e compreender a forma como os valores do jogo de futebol são percebidos no sofá 

e na arquibancada. 

Embora despertem percepções de valor distintas, os tipos de mensagem 

antagônicos (referencial-didático e estético) não representam, em princípio, obstáculos 

aos respectivos consumos. Em vez de concorrência, insinua-se uma complementariedade 

- e talvez até uma cumplicidade - estimulada pelo mercado, pela indústria do futebol 

como entretenimento de massa. Se a folia audiovisual na tevê mostra-se conveniente à 

formação do torcedor, o estádio pode ser conveniente à sustentação do cliente: o 

espectador descobre e experimenta valores que transcendem a contrapartida objetiva, isto 

é, o simples acompanhamento do jogo. 

2.6 Temperaturas ambientais 

McLuhan (1975) caracteriza a tevê como um meio "frio", cuja mensagem deixa 

brechas a serem completadas pelo receptor. Ao contrário, por exemplo, do rádio, que 

oferece ao ouvido uma grande quantidade de informações, de modo que há relativamente 

poucas lacunas a serem preenchidas pelos ouvintes no processo de comunicação -

compreendido como um fenômeno cultural. 
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o meio "quente" supõe, por princípio, duas condições: o prolongamento de um 

dos sentidos do receptor e a grande quantidade de dados. Levam a um estado de 

saturação, o qual restringe a participação do interlocutor na arquitetura da mensagem. Um 

ambiente desfavorável, por princípio, a aplicações interativas. À medida que a 

quantidade de dados aumenta, o meio esquenta e.o interlocutor tende a participar menos, 

pois há pouco na mensagem a ser completado. 

"Um meio quente é aquele que prolonga um único de nossos sentidos e 

em alta definição. Alta definição se refere a um estado de alta saturação de 

dados. A fala é um meio frio, ou de baixa definição, porque muita coisa deve 

ser preenchida pelo ouvinte. De outro lado, os meios quentes não deixam 

muita coisa a ser preenchida pela audiência. Segue-se naturalmente que um 

meio quente, como o rádio, e um meio frio, como o telefone, têm efeitos bem, 

diferentes sobre seus usuários" (McLuhan, 1975, p.38). 

Alta intensidade de informação assume sentido oposto ao de alta temperatura 

conotativa proposta pela semiologia. Na visão serniológica, quanto mais aberta a 

mensagem, quanto mais brechas oferecer, quanto maior a quantidade de associações e 

significados possíveis, quanto maior a participação da assistência, mais quente é o 

conteúdo. Para McLuhan, tais componentes caracterizam o meio "frio": a temperatura 

mostra-se diretamente proporcional ao volume de dados. Meio quente, ao contrário, 

caracteriza-se pela saturação de dados, que reduz a quantidade de associações possíveis e 

a intervenção do destinatário (consumidor). 
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"Um meio frio dá muito mais margem ao ouvinte ou usuário do que 

um meio quente. Se um meio é de alta definição, sua participação é baixa. Se 

um meio é de baixa definição, sua participação é alta. Talvez seja por isso 

que os amantes sussurrem tanto ... " (McLuhan, 1964, p. 358). 

A televisão era, assim, considerada "fria". Pois sua imagem, de baixa intensidade 

ou definição, não fornecia informações detalhadas sobre os objetos. O telespectador 

inclinava-se a completá-la. 

Feita há quarenta anos, quando a tevê ainda não era muito mais do que chuviscos 

transmitidos por uma ou duas câmaras, como um teatro (mal) filmado, a afirmação 

figura-se defasada. Avanços eletrônicos e digitais "esquentaram" o meio, limitando a 

capacidade de o espectador completar a mensagem. Mesmo naquela época, McLuhan já 

identificava um traço paradoxal: "ela [a televisão] nos envolve numa profundidade móvel 

e comovente, mas não nos excita, agita ou revoluciona" (1964, p.379) 

A metralhadora de imagens, efeitos especiais, comentários, narrações, reportagens 

pode levar à compreensão do espetáculo de futebol na tevê como um pacote hermético de 

informações. Apesar das aplicações (ainda modestas) de interatividade, observa-se pouco 

espaço para o telespectador-consumidor intervir na mensagem. 

No processo regido pela espetacularização da notícia, tal restrição contrasta com 

a relativa liberdade do torcedor de sofá para rejeitar comportamentos e até o próprio 

jogo: é possível, por exemplo, manifestar indiferença na hora do gol; abdicar da partida 
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por 15 minutos, para preparar um lanche; dividir a atenção com outros programas -

dentro e fora da tevê; ou meramente deixar de assistir ao jogo. 

No estádio, observa-se o inverso. Condicionado pela cultura da arquibancada, o 

consumidor inclina-se a reproduzir comportamentos sem os quais seria impossível a 

inclusão na tribo da bola. Encontra mais liberdade para introduzir, na narrativa, 

percepções e interpretações próprias. Tende a encontrar mais lacunas para preencher e 

construir a experiência de consumo - o que pode alinhá-la com a perspectiva de 

experiência extraordinária e aguçar a percepção dos valores relacionados ao futebol. 
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3. VALORES: PARTITURAS DO CONSUMO 

3.1 Bússolas do comportamento do consumidor 

A proposição de que o consumo é cultural contempla diferentes perspectivas, 

como a que compara a cultura a uma bússola que direciona as buscas da satisfação dos 

desejos. No entanto, assumi-la meramente como guia para o consumo insinua-se uma 

idéia simplória. Entende-se que a cultura compõe as necessidades, os objetos e as 

vivências constitutivas do consumo. A experiência do consumo permite a vivência das 

necessidades. 

Embora uma complexidade de fatores componha o comportamento do 

consumidor, a sua escolha pode se sustentar num tripé: nível de envolvimento; estilo do 

processo decisório, desde o cauteloso, que avalia muito antes de consumir, até o 

impulsivo, mais inclinado a consumir novidades; e contexto de consumo (Foxall, 2003). 

No caso do futebol, o envolvimento e o ambiente insinuam-se decisivos. 

Compreendido como o interesse do consumidor em comprar ou usar um item de 

um determinado campo de produto ou serviço, a partir de componentes individuais, 

vivenciais e contextuais, o envolvimento tem no grau de novidade do bem ou serviço um 

dos fatores determinantes. O nível de novidade é medido pela capacidade de gerar uma 

ruptura em padrões de consumo (Howard, 1989). 

Por tal perspectiva, poder-se-ia supor que o futebol tenderia a não estimular forte 

envolvimento, uma vez que seus fornecedores/prestadores e agentes principais (times, 

jogadores, regras, campeonatos) apresentam alterações pouco significativas ao longo dos 

anos. No entanto, dois aspectos carregam, supostamente, a perspectiva de renovar a sua 
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capacidade inovadora: a) a característica primordial do jogo, pautado pela surpresa e pela 

tensão permanente (não se sabe, por exemplo, quando e como será marcado o gol ou os 

gols, tampouco se o time com "melhores jogadores" e a "melhor performance"· vai 

vencer); b) o ambiente estético, dramático, acentuado tanto pela dimensão teatral, algo 

onírica do estádio, quanto pela carga de informações e imagens que transformam num 

show a partida na tevê. 

Além de poder reciclar o apelo inovador do milenar futebol, de reforçar sua 

propriedade de surpreender, o contexto estético tende a favorecer o envolvimento 

especialmente em situações que "evocam forte sentimento de necessidade" (Otker, 1990). 

Como num jogo que pode acabar com um jejum de vitórias ou garantir um título do time 

preferido. Em situações assim, pode-se afirmar que consumidores de estilo cauteloso 

podem se tornar impulsivos. 

3.2 Sistemas de valores 

o comportamento do consumidor também está associado à forma pela qual os 

valores são percebidos, objeto de estudos e interpretações diversos. Engel, Blackwell e 

Miniard (2000) consideram que a relação entre a apreciação dos produtos e serviços e a 

forma como são oferecidos compõe uma chave para a segmentação de mercado, 

estabelecendo duas categorias básicas de valor: pessoais e sociais. Aqueles regem o 

comportamento individual e recebem forte influência destes, que guiam o comportamento 

de uma sociedade, um grupo ou um subgrupo (composto, por exemplo, por membros de 

uma religião, torcida, família, categoria profissional etc.). Indicam as crenças, símbolos, 

hábitos e os princípios compartilhados. 
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Sob a perspectiva do consumidor, a literatura tradicional estabelece uma distinção 

entre o desejado, em consonância com a expectativa do cliente; e o adequado, que o 

cliente considera "aceitável" (Parasuraman e Berry, 1995). Os níveis de serviço 

associam-se à percepção da qualidade, para a qual Parasuraman, Berry e Zeithaml (1990) 

desenvolveram um modelo de avaliação composto de cinco dimensões: a) tangível, 

formada por instalações, equipamentos, pessoal, material, recursos de comunicação etc.; 

b) confiabilidade, que representa a capacidade de cumprir o prometido de forma 

confiável e precisa; c) sensibilidade, ligada à disposição em ajudar o consumidor na 

prestação do serviço; d) segurança, que reflete a capacidade de unir conhecimento técnico 

e cortesia; e) empatia, proporcional ao grau de atenção e gentileza dispensadas ao cliente. 

Para Gronroos (1995), no entanto, a qualidade percebida compreende só duas 

dimensões: técnica e funcional. A primeira contempla pacote de serviços essenciais, 

corresponde àquilo que o consumidor recebe a partir das interações com o prestador de 

serviço. Representa o resultado técnico. 

Já a dimensão funcional transcende o caráter técnico. Representa a forma pela 

qual o cliente vivencia o serviço prestado ou o produto consumido. Contempla serviços 

facilitadores e de suporte, que favorecem o consumo dos serviços essenciais e 

contribuem para aumentar o valor percebido. 

Sob a perspectiva funcional, a percepção é influenciada pela imagem do produto 

ou serviço e da empresa que o oferece. Mais do que um filtro (Gronroos, 1995), a 

imagem corporativa funciona como uma bússola. Se positiva, pode amenizar deslizes do 

produto ou serviço; se negativa, pode amplificá-los - o que justifica, em parte, o avanço 

de investimentos e pesquisas centrados na construção da imagem. 
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No estádio, o ambiente, os rituais tribais e a visualização integral do jogo podem 

revelar-se pavios do imaginário - e do consumo. Prevalece o conteúdo estético como 

serviço essencial à experiência de consumo, embora os serviços funcionais, de suporte, 

sejam supostamente indispensáveis para cativar e manter os consumidores: segurança, 

limpeza, hospitalidade, estacionamento, conforto. (Costuma-se dizer, em tom irônico, que 

assistir a um jogo num estádio inglês, atualmente, é como ir ao shopping.) Deficiências 

como venda desorganizada de ingressos, estacionamento precário, acomodações 

desconfortáveis e falta de segurança nos principais estádios brasileiros - cuja média de 

público em jogos da Primeira Divisão cresceu nos últimos três anos - tornam 

questionável, no entanto, o peso dos serviços de suporte na percepção de valor e na 

inclinação ao consumo. 

Ao representarem mecanismos de aceitação e prestígio sociais, os valores 

compreendem uma espécie de partitura sobre o comportamento do consumidor, sobre as 

motivações de suas escolhas - desde a preferência por um produto básico, uma marca, 

um serviço, até a opção por uma experiência extraordinária. Os sistemas de valores - os 

símbolos, hábitos, crenças e a hi~rarquia com que são organizados - permitem uma 

compreensão mais precisa das atitudes pessoais (Kamakura e Novak, 1992), pois 

determina critérios de avaliação que fundamentem as tomadas de decisão (Engel, 

Blackwall e Miniard, 2000). 

Zeithaml (1988) associa valor à noção de utilidade, baseada na percepção do que 

é recebido, conforme os atributos intrínsecos do produto/serviço; e do que é dado, 

conforme os atributos extrínsecos, podendo ser ou não monetários. Formada por duas 

dimensões - risco e esforço -, a percepção do sacrifício abrange aspectos monetários, 
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como risco financeiro e esforço de crédito; e não-monetários, como o esforço relativo ao 

tempo de performance e ao tempo de espera e o risco social e o risco de funcional ou de 

performance (Murphy; Enis, 1986). 

o valor positivo deriva da percepção de que o benefício recebido mostra-se 

superior, ou apresenta uma utilidade superior, ao sacrifício dispensado. Assim, é possível 

assumir três caminhos para o crescimento do valor percebido (Biscola, 2005): aumento 

dos benefícios; aumento dos benefícios e redução dos sacrifícios; redução dos sacrifícios. 

Embora estabeleça também uma relação entre valor e benefício, Holbrook (1999) 

desvincula sacrifício do processo de valoração do produto ou serviço consumido. A 

valoração sustenta-se em oito dimensões ou células características das experiências de 

consumo: eficiência, excelência, status, estima, entretenimento, estética, ética e 

espiritualidade. 

Diferentemente de Holbrook, cuja tipologia reúne valores de consumo, Sheth, 

Mittal e Newman (2001) identificam uma conexão entre o comportamento dos 

consumidores e os valores pessoais, distribuídos numa escala (LOV) inspirada na teoria 

de adaptação social de Kahle: respeito próprio; segurança; inclusão; excitação; senso de 

realização; diversão/fruição; respeitabilidade; afetuosidade; comprometimento. 

Outra referência usada na avaliação do comportamento do consumidor é a Escala 

de Valores de Rockeach (EVR), que associa valores terminais (objetivos desejáveis) a 

valores instrumentais (comportamentos necessários para alcançá-los). Determinadas 

condutas propiciam os respectivos fins desejados. Para se ter a sensação de felicidade, 

por exemplo, é necessário um comportamento honesto. Sabedoria exige auto-controle; 

amizade, responsabilidade; etc. 
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Funcionando como bússolas que direcionam a forma de avaliação e a decisão do 

consumidor, os valores estão diretamente ligados aos interesses de auto-realização. De 

acordo com a Escala de Valores de Schwartz (Engel, Blackwall e Miniard, 2000), 

escolhas de marca podem ser compreendidas pelo grau de importância conferido a 

interesses individuais; universais, como a segurança; e combinados, como a beleza e o 

amor. 

Seria lógico assumir que o alinhamento entre as características, benefícios do 

produto/serviço e o sistema de valores constitui uma das chaves para entender por que e 

como são tomadas as decisões de consumo. No entanto, a relação entre atributos do 

produto e valores é complexa: sistemas, estruturas e escalas mostram-se dinâmicos, 

reflexo das mudanças sociais. 

Para mapear tais associações e a sua influência na segmentação de mercado, 

Engel, Blackwell e Miniard (2000) desenvolveram a técnica conhecida como laddering. 

A partir da sistematização de significados, são estabelecidas conexões entre os atributos 

dos produtos/serviços e as estruturas de valores. Assim, poder-se-ia identificar que 

produtos fazem mais sentido para determinados indivíduos ou grupo de indivíduos - o 

que serve de base para a diferenciação de mercado e para estratégias desenvolvidas a fim 

de atender à segmentação, ou seja, às necessidades e valores de um determinado 

segmento. 

o cruzamento entre os atributos do produto ou serviço e os valores mostra-se, 

entretanto, insuficiente para garantir a eficiência da segmentação aos objetivos do 

marketing. É igualmente indispensável aprofundar o perfil do segmento de consumidores, 

acrescentando ao parâmetro sistema de valores fatores como a quantidade de 
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componentes e a categoria de cada grupo. Normalmente, a categorização fundamenta-se 

em aspectos demográficos, socioculturais, situacionais, utilitários e psicológicos 

(Schiffman e Kanuk, 2000) - o que indica a complexidade do comportamento do 

consumidor e a necessidade de abordagens plurais na teoria do marketing. 

3.3 Tipologia de Holbrook 

Embora reconheça a importância de diversas visões e abordagens relacionadas ao 

sistema de valores à melhor compreensão do comportamento do consumidor, esta 

pesquisa utiliza-se, fundamentalmente, do modelo desenvolvido por Holbrook (1999) 

para categorizar os valores envolvidos nas relações de consumo, que se revelam 

determinantes às escolhas. 

A opção pela tipologia de Holbrook é sustentada na proficiência do modelo para 

identificar a forma pela qual produtos e serviços são valorizados, ou seja, percebidos pelo 

consumidor. De certa forma, a percepção de valor é o ponto-chave - o que se alinha com 

o escopo da pesquisa. 

Holbrook constrói a tipologia baseado em quatro premissas - componentes do 

valor associado ao consumo: 

a) Interação: para que o valor seja percebido, é indispensável a interação entre o 

consumidor e o objeto de consumo, seja produto ou serviço. 

b) Relatividade: remete à complexidade da formação de valores, derivado de 

fatores intrínsecos e extrínsecos, o que elimina a possibilidade do valor absoluto. 
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c) Preferência: sob a prerrogativa de possibilidades de escolha, a opção, mesmo 

por impulso, é feita a partir de avaliações e juízos de valor. 

d) Experiência: afina-se com a perspectiva avançada do marketing, segundo a 

qual consumo representa uma experiência. Ou seja, o consumidor valoriza a experiência 

possibilitada pelo produto e serviço. Todavia, é importante que esta visão não adquira um 

caráter simplista, tampouco anacrônico, sem considerar a amplitude de variáveis 

envolvidas na decisão de compra. 

A partir destas prerrogativas, Holbrook classifica o valor de acordo com três 

dimensões. A primeira contrapõe valores extrínsecos e intrínsecos. Os extrínsecos 

remetem à utilidade que o produto ou serviço encerra; à capacidade de satisfater um 

determinado desejo; ou à experiência proporcionada pelo consumo (Von Wright, 1963; 

Bond, 1883, in Holbrook 1999). Como um instrumento musical, cujo valor transcende o 

caráter material: pode ser um passaporte para seduzir a pessoa desejada ou para 

incentivar o time, por exemplo. Já os valores intrínsecos remetem à própria utilidade, à 

capacidade de auto-realização do serviço ou produto, ou à experiência de consumo 

propriamente dita (Frankena, 1967; Bond, 1983, in Holbrrok 1999). 

A segunda dimensão contempla o tipo de orientação do valor: auto e alter

orientado. Holbrook fundamenta esta categorização a partir de abordagens de autores 

como Brandt (1966) e Kahle (1983). Um valor constitui-se auto-orientado quando deriva 

da experiência propriamente dita do próprio consumidor, pela forma como avalia, 

percebe e aproveita o produto ou serviço, independentemente de efeitos produzidos em 

terceiros. Sob este aspecto, o usuário do instrumento musical é capaz de avaliar e 

perceber melhor os atributos e valores agregados ao produto do que outros consumidores 
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da experiência musical. Já o valor alter-orientado decorre dos efeitos, das implicações do 

produto ou serviço fora da relação direta entre o consumidor e o objeto de consumo. É 

orientado de acordo com ao sistema de valores sociais ou de grupos (família, profissão, 

bairro, país, universo). Como a compra de um saxofone voltada para impressionar a 

pessoa amada ou para obter prestígio entre um grupo de amigos, por exemplo. 

o antagonismo entre as duas orientações (auto e alter), convém ressalvar, 

constitui um recurso didático. Não são excludentes. Em grande parte dos casos, observa

se a conjugação de ambas: a percepção e a avaliação dos valores agregados num produto 

ou serviço, bem como a conseqüente decisão de consumo, mostram-se resultado de 

fruições internas e de valores construídos em função de terceiros (contexto social, 

circunstância, grupo). 

Outra dimensão estabelece uma distinção entre valor ativo e valor reativo. No 

primeiro caso, o valor percebido decorre diretamente do uso físico ou psicológico do 

produto ou serviço. Ao dedilhar as cordas do violão, por exemplo, o consumidor 

consegue, supostamente, avaliar e perceber melhor o produto. A experiência de consumo 

é fruto da sua intervenção. No segundo caso, o valor da experiência varia de acordo com 

a intervenção do produto ou serviço. O produto concerto musical, por exemplo, agrega 

diferentes percepções e reações se consumido na televisão e no teatro. De forma análoga, 

pode-se supor que o jogo de futebol agrega valores e leva a respostas variadas do 

espectador se visto no sofá ou se experimentado na arquibancada. 

Os conceitos e proposições associados às quatro características básicas (interação, 

relatividade, preferência e experiência) e às três dimensões do valor (intrínsecos e 

extrínsecos; auto e alter-orientados; ativos e reativos) formam o arcabouço da tipologia 
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desenvolvida por Holbrook, que serve de base interpretativa desta pesquisa. O modelo 

adota oito tipos de valores de consumo: eficiência, excelência, status, estima, jogo (play), 

estética, ética e espiritualidade. 

Os valores auto e alter-orientados dividem-se em ativos e reativos (Holbrook, 

1999). Os auto-orientados ativos extrínsecos remetem, principalmente; à eficiência; e os 

ativos intrínsecos, ao jogo (play). Já os auto-orientados reativos extrínsecos remetem à 

excelência; e os intrínsecos, à estética. 

Os valores alter-orientados ativos extrínsecos remetem, principalmente, ao status; 

e os ativos intrínsecos, à ética. Já os alter-orientados reativos extrínsecos remetem à 

estima; e os intrínsecos, à espiritualidade. 

Por eficiência, entende-se o retorno proporcionado por um produto ou serviço a 

um objetivo auto-orientado. Tradicionalmente medida como razão entre entradas (input) 

e saídas (output), a eficiência assume o produto ou serviço como um passaporte para o 

alcance de um objetivo auto-orientado. O produto concerto musical, por exemplo, pode 

ser medido pelo número de ingressos vendidos, pelo reconhecimento da critica 

especializada à performance da orquestra ou pela experiência de tocar para um publico 

especial. Da mesma forma, o produto futebol ao vivo pode ser avaliado pela quantidade 

de gols, pelo resultado propriamente dito ou pela experiência de dividir a fruição do jogo 

com os amigos. 

Já excelência decorre não da utilização propriamente dita do produto ou serviço, 

mas de sua capacidade em atingir um desejo auto-orientado. Corresponde ao potencial de 

a experiência de consumo servir como maneira extrínseca para a obtenção de um 

propósito. Excelência representa a avaliação reativa do produto ou serviço como 
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instrumento para a realização de um propósito auto-orientado, pessoal. Mesmo que um 

consumidor Jamais tenha tocado um instrumento musical, este pode ser apreciado, por 

exemplo, pela tecnologia inovadora que torna o som mais puro. Da mesma maneira, um 

time de futebol pode ser admirado pela competência ofensiva, pela habilidade em marcar 

gols, por exemplo, e não propriamente pelo volume de gols marcados. 

A concepção de status na tipologia de Holbrook aproxima-se do senso comum. 

Representa a manipulação ativa do comportamento de consumo como meio extrínseco de 

conseguir uma reação favorável; a capacidade de um produto atender a objetivos alter

orientados. As avaliações e as decisões de consumo são empreendidas de acordo com a 

perspectiva de o produto ou serviço produzir uma reação conveniente de terceiros. O 

valor orienta-se pelo olhar do outro, pelo repertório de símbolos e significados associados 

a prestígio em determinado contexto, grupo, sociedade. Avalia-se o produto conforme a 

perspectiva de transformar o consumidor no melhor outro. O consumo exerce uma 

função predominantemente comunicativa: carrega uma mensagem que deve significar 

prestígio, relevo social, uma ponte para o "sucesso". 

Na taxionomia proposta por Holbrook, estima é a versão reativa de status, com 

valor igualmente extrínseco e alter-orientado. Representa um instrumento para construir a 

reputação. O produto ou serviço intervém no consumidor, tornam-se, não raramente, um 

apêndice do indivíduo. A auto-estima também se integra a este tipo de valor, referente ao 

"eu interior". 

Jogo (play) representa a capacidade de o produto ou serviço atender à necessidade 

de diversão, ao apetite lúdico do consumidor. Supõe um valor auto-orientado, ativo e 

intrínseco (fim em si mesmo), que pode percebido senão pelo próprio sujeito da 
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experiência de consumo. Poder-se-ia supor que o participante de uma partida de futebol 

percebe, sente a complexidade de valores embutidos nesta vivência esportiva e social. 

A estética, versão reativa do jogo, também contempla valores intrínsecos 

orientados pelo próprio sujeito do consumo. Mas supõe um distanciamento a partir do 

qual se forma o JUÍzo sobre o produto ou serviço. A apreciação estética é, portanto, 

essencialmente subjetiva. Valoriza-se a experiência de consumo de forma intrínseca, 

como um fim (auto-orientado) em si mesmo, não como um meio para a obtenção de um 

propósito. Dispensa-se o caráter utilitarista, pragmático. 

A exemplo do status, o valor ético também é orientado pelo outro (farru1ia, meio 

profissional, grupo social, nação, condomínio etc.) e envolve um comportamento ativo do 

consumidor. No entanto, diferentemente do status, é intrínseco, representa um fim em si 

mesmo. O valor ético representa a ação para o bem de outros, considerando-se os 

aspectos do consumo que afetam ou podem afetar a vida das pessoas. Como parâmetro, 

mira-se o bem-estar social. O torcedor que compra ingressos para um jogo beneficente, 

com a renda revertida às vítimas da Aids, por exemplo, assume um tipo de 

comportamento e de escolha distintos daquele torcedor movido exclusivamente pela 

vontade de ver de perto uma vitória do seu time. 

Versão reativa de ética, a espiritualidade também é alter-orientada e intrínseca. 

Os valores estão ligados à adoração ao outro - historicamente uma divindade ou figura 

mítica. A experiência de consumo é guiada por parâmetros espirituais. A fé e o sagrado 

gravitam na órbita da espiritualidade. 

A tipologia sugerida por Holbrook (1999) não esgota a complexidade de 

elementos e significados que compõem a construção de valores e o comportamento do 
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consumidor. No entanto, constitui uma ferramenta eficaz à caracterização dos valores que 

sustentam escolhas e atitudes de compra. Mostra-se, assim, conveniente como base para 

os procedimentos metodológicos - sustentados por entrevistas em profundidade - e à 

análise dos conteúdos coletados nas entrevistas, voltados a melhor identificar os perfis de 

consumo e compreender como os valores do produto futebol ao vivo, na televisão e no 

estádio, são construídos. 

A partir de narrativas de consumidores regulares de partidas ao vivo, as 

dimensões da tiopologia de Holbrook (1999) servem de parâmetro para apurar os valores 

e os comportamentos inseridos no acompanhamento do espetáculo naqueles dois 

ambientes essenciais (arquibancada e sofá). Uma vez exposto o modelo de Holbrook 

(1999), essencial a esta pesquisa, o próximo capítulo detalha os procedimentos 

metodológicos adotados, justificando a opção por uma análise qualitativa, com 

entrevistas em profundidade. Sob a proposta de melhor compreender a percepção e a 

valorização do produto futebol, a análise das entrevistas será apresentada no capítulo 5. 
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4. ESTRATÉGIAS METODOLÓGICAS 

A escolha da abordagem qualitativa fundamenta-se na adequação deste tipo de 

pesquisa para: a) analisar o universo de significados, crenças e valores, num espaço 

profundo de relações, processos e fenômenos (Minayo, 2001); b) compreender 

fenômenos de forma holística. Representa um processo formal e sistemático de 

desenvolvimento do método científico (Gil, 1999). 

Os dados foram coletados por entrevistas pessoais, em profundidade. Baseado na 

abordagem proposta por McCracken (1988), este caminho metodológico propicia um 

mergulho na história e nas histórias dos entrevistados, nas suas experiências de vida e de 

esporte, particularmente como espectadores regulares de futebol na televisão e no estádio. 

Assim, as entrevistas desenvolvem-se com perguntas abertas. Exploram trilhos 

sinalizados por cada respondente, em função de suas características, da maneira pela qual 

se relaciona com o mundo e o futebol. 

Adequadas para a investigação de objetos de investigação compostos por 

experiências, valores e estrutura simbólica do entrevistado (Sierra, 1998), as entrevistas 

em profundidade foram centralizadas nas vivências em consumo de partida de futebol no 

estádio e na televisão. A delimitação do foco não se revela incompatível com o 

aprofundamento das experiências, atitudes e valores, tampouco contamina o caráter 

flexível, imprevisível, da conversação (Godoi, Bandeira-de-Melo e Silva, 2006, p.305). 

Como sugerem Holstein e Gubrium (1997), adotou-se um guia com temas 

possíveis, ordenados em tópicos. Constituiu-se não um roteiro rígido, que representasse 

uma ameaça ao "equilíbrio instável" da conversação, mas uma ferramenta de apoio ao 

entrevistador. 
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Para preservar o caráter aberto, essencial à profundidade investigativa, foram 

garantidas aos respondentes três condições: liberdade de expressão ao estímulo do 

entrevistador; a preponderância da livre-expressão à ordem e à segmentação das 

perguntas; e a possibilidade de inserir perguntas, de acordo com o contexto, mas sempre 

sob a perspectiva do objetivo geral da conversação. 

Pródigo à obtenção de riqueza de informações pragmáticas de "como os sujeitos 

diversos atuam e reconstroem o sistema de representações sociais e suas práticas 

individuais" (Alonso, 1998, p. 73), tal método exigiu do pesquisador rigor técnico para 

resguardar a independência da informação em relação ao contexto da entrevista, às 

características e às ações do entrevistador e do entrevistado. Preferiu-se, assim, a 

ambientação das entrevistas em situação neutra (nem no estádio, nem na casa do 

entrevistado). Configurou-se uma precaução contra a interferência do pesquisador no 

processo de atividades dos respondentes; o risco de descontinuidade; contra inibidores 

comportamentais ou emocionais. 

A confiabilidade da entrevista aberta, ''uma forma de produção e interpretação da 

informação através da análise dos discursos" (Godoi, Bandeira-de-Melo e Silva, 2006, p. 

307), requereu também uma análise rigorosa dos resultados enquanto produções 

discursivas, e não meros registros. Sustenta-se, portanto, na correspondência entre os 

dados decorrentes das conversações e o modelo teórico da pesquisa. 

Com envolvimento voluntário, os entrevistados foram recrutados, em princípio, 

no estádio e na rede de conhecimento do autor, por meio da técnica "bola de neve" 

(snowball), com base nas redes sociais naturais (Sierra, 1988). Mais efetiva para 

avaliações em caráter local e em que pese o risco de parcialidade deste tipo de amostra, a 
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técnica foi adotada em funções dos recursos disponíveis, das características e dos 

propósitos da pesquisa. Apesar das limitações, os entrevistados mostram-se um subgrupo 

representativo da população-alvo, relacionada a consumidores regulares e em potencial 

de partida de futebol ao vivo. Mostram-se capazes de produzir respostas convenientes aos 

objetivos do estudo. 

Os 16 participantes estão alinhados com o tamanho de amostra proposta por 

Morse (1998) para entrevistas longas, em profundidade. Entretanto, o desenho amostraI 

manteve-se aberto a evoluções, uma vez começado o trabalho de campo (Valles, 1997, 

p.93). 

Sem a "representatividade estatística", o pesquisador tem a flexibilidade de, em 

vista o desenvolvimento do trabalho, voltar ao campo e ampliar o número ou aprofundar 

a conversação (Godoi, Bandeira-de-Melo e Silva, 2006). Embora a escolha dos 

participantes e dos ambientes das entrevistas estivesse orientada para a redução de 

inibidores que pudessem contaminar a comunicação, a seletividade manteve-se fiel à 

visão qualitativa e aos fundamentos metodológicos-epistêmicos da linguagem e do 

discurso. 

As entrevistas assumem uma prerrogativa ampla: ultrapassam o simples 

intercâmbio informativo para revelar manifestações do discurso motivacional consciente 

e inconsciente (Ortí, 1986). Representam uma chave a sentimentos, lembranças, 

subjetividades do entrevistado em relação ao consumo e à valorização de futebol ao vivo, 

constituindo-se o que Alonso (1998) denomina de a arte do vínculo: bio-cognitivo, que 

conjuga experiência e narração; e comunicativo, entre o entrevistado e entrevistador. 
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Afinadas com a concepção das entrevistas como eventos discursivos complexos 

(Silveira, 2002), a dialogicidade e a reflexividade mostraram-se características 

fundamentais do processo. Fiel à proposição de Thompson (1997), o caráter dialógico 

manifestou-se na reciprocidade entre as percepções individuais e os significados 

legitimados pelo senso comum - cuja interação compõe os sentidos do marketing,. do 

mercado e, em particular, do futebol ao vivo para o consumidor. 

Os resultados, muito mais do que registros, formaram-se partir da interação - não 

necessariamente harmônica e linear, livre da "distorção sistemática da linguagem" 

(Morin, 2001). Formaram-se a partir de um jogo de interlocução no qual as experiências e 

os sentimentos verbalizados voltam-se ao preenchimento de lacunas (Godoi, Bandeira

de-Melo e Silva, 2006, p. 320). Lacunas, no caso desta pesquisa, sobre a valorização do 

futebol ao vivo na tevê e no estádio. Para tentar melhor compreendê-la, o pesquisador 

interpretou os conteúdos obtidos, (re )construindo os sentidos. 

Tal prática alinha-se com a perspectiva de que a realidade é uma construção, uma 

realização interpretativa. E contempla as abordagens analisadas por Alasuutari (1995): 

fatual, que separa divide o mundo das representações e afirmações sobre o mundo; e 

interativa, a qual permite um avanço além do quê: contextos, vivências, nuances, 

sentimentos propiciam a construção do como. 

O êxito das entrevistas - "a qualidade e a quantidade da informação acessível à 

análise" (Godoi, Bandeira-de-Melo e Silva, 2006) - revela-se igualmente resultante da 

função intersubjetiva do entrevistador, de sua destreza comunicativa para gerar interesse, 

confiança e motivação (Sierra, 1998; Holstein e Gubrim, 1997; Sherry, 1991). Entretanto, 

o pesquisador precisou conciliá-la com o foco e o desenho da investigação. 



51 

Os 16 entrevistados assistem, no mínimo, a quatro partidas por mês. Todos têm o 

hábito de acompanhar os Campeonatos Carioca e Brasileiro (Série A, antiga Primeira 

Divisão), constituindo-se consumidores regulares de futebol ao vivo. 

Apesar desta característica comum, os entrevistados apresentam perfis variados 

em relação, por exemplo, a idade, classe social, nível de escolaridade, ocupação, renda 

familiar e relação com o esporte. Em princípio, foi levantada a possibilidade de 

classificá-los em quatro grupos: espectadores exclusivos de televisão; espectadores 

exclusivos de estádio; espectadores regulares de televisão e esporádicos de estádio; e 

espectadores regulares de estádio e esporádicos de televisão. Tais segmentações 

revelaram-se instáveis e difusas, numa fase preliminar às entrevistas formais. Verificou

se que tanto o espectador tradicional de futebol na tevê quanto aquele que costuma ir ao 

estádio não admite a exclusividade do hábito. Ou seja, consideraria possível, e até 

plausível, ver a partida no estádio e na televisão. 

Como propõe Taylor e Bogdan (1996), os dados foram analisados no contexto em 

que se encontraram recolhidos. Para interpretá-los, adotou-se a generalização analítica, 

que prescreve uma teoria como referência na análise dos dados (Yin, 2001). O 

pesquisador conduziu a interpretação com base no referencial teórico de Holbrook 

(1999). 
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5. ANÁLISE DAS ENTREVISTAS 

Com o objetivo de compreender como o futebol é valorizado pelo consumidor no 

estádio e pela televisão, foram analisados os tipos de valor do modelo de Holbrook 

(1999) mais recorrentes encontrados nas conversações, mais representativos para os 

entrevistados. As narrativas indicaram substantivas diferenças entre os valores percebidos 

ao longo das experiências na arquibancada e no sofá. Tal dualidade, embora central, serve 

de fio condutor para a emergência de outros duplos conceituais extraídos nas entrevistas 

- cujas análises, em acordo com a metodologia e com o referencial teórico desta 

pesquisa, remetem às três dimensões da tipologia de Holbrook (1999): intrínseco

extrínseco; auto-orientado- alter-orientado; ativo-reativo. 

5.1 Intrínseco x extrínseco 

Tanto em relação ao estádio quanto pela televisão, observou-se um predomínio do 

traço intrínseco e auto-orientado no consumo do espetáculo futebol. A valorização 

decorre, em grande parte, da experiência como um fim em si mesma; e, em proporção 

equivalente, da capacidade de construí-la: a participação revela-se importante tanto à 

compreensão quanto ao aproveitamento do produto. Neste sentido, o consumo assume, 

como preconiza Holbrook (1999), a conotação de uma experiência cuja valorização 

depende, sobretudo, da forma como o produto é vivenciado. 

As entrevistas evidenciaram que, para entender e aproveitar o espetáculo, é 

preciso vivenciá-lo, explorar suas dimensões tangíveis e intangíveis. Na visão do autor, 

uma alusão ao universo teatral pode ajudar a entender a vontade preponderante, exposta 

pelas entrevistas, não só de interagir com o futebol mas de estar no futebol: para mais 
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desejá-lo e melhor aproveitá-lo, é essencial um mergulho nos bastidores; é essencial 

compor seu enredo - o que indica um caráter intrínseco predominante. 

"Adoro o Maracanã desde moleque. ( ... ) Costumava chegar cedo para 

correr atrás de autógrafos dos jogadores. Vivenciar o futebol desde os 5 anos 

de idade me fez um apaixonado e um crítico. Acima de tudo, um espectador 

incansável. Já fiz loucuras para ver a Seleção. E, até hoje, não perco um jogo 

do Fluminense." (Homem, analista contábil, 43 anos) 

"Aos domingos, eu e minha família saíamos de Friburgo e íamos de 

ônibus para ver jogo no Maracanã. Era um programa delicioso, que me 

tornou um apaixonado por futebol. O jogo começa na véspera, quando 

preparávamos a viagem. No Maracanã, nós nos dividíamos. Eu sempre ia 

para o lado do Flamengo. Adorava aquelas cores, aquela torcida." (Homem, 

empresário, 39 anos) 

"Lá no corredor [do prédio 1 rolava um futebolzinho. Eu só queria 

saber da última boladinha, o último chute. Depois veio o futebol de botão. Até 

que eu fui, aos 6 anos, ver Fluminense e Santos. Cheguei no segundo tempo. 

Já estava 1 a O Santos, que acabou vencendo por 2 a O. Mas eu fiquei 

amarradão, apesar da derrota. Eu queria era comentar. Ficava observando 

tudo e comentando, queria interagir com o jogo. Voltei para ver Botafogo e 
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Fluminense. Também me marcou. Na entrada, ainda não havia essa coisa de 

uma torcida entra de cada lado, um cara com uma camisa na cabeça me 

provocou: 'Ainda tem tempo de mudar'. Fingi que não ouvi e continuei 

andando com meu pai. O Fluminense venceu por 2 a O. Nunca mais me 

esqueço da música que cantaram: 'Il, il, il, silêncio no canil [referência à 

torcida botafoguense]. Fiquei amarradão. (Homem, estudante, 15 anos) 

5.1.1 Esporte x Espetáculo 

o traço intrínseco predominante adquire nuances, acolhe dicotomias. Uma das 

principais, apontadas nas entrevistas, remete à característica marcante do objeto de 

consumo. Enquanto uns o vêem mais como um produto esportivo, desejam mais o jogo 

em si, suas referências específicas, seu curso linear, outros desejam mais o espetáculo, o 

conjunto da obra, não necessariamente numa seqüência linear. 

"Ver o jogo pela tevê é bom para quem gosta de futebol, porque 

aproxima o espectador da jogada, explica melhor o que está acontecendo. 

Mas é preciso estar concentrado. Por isso, prefiro ver sozinho". (Homem, 

aposentado, 65 anos) 

Estes consumidores prestigiam o desenrolar da partida propriamente dita, não 

tiram o olho da bola, chegam a se incomodar com referências e interferênCias alheias à 

execução das jogadas. Reivindicam a concentração, sem a qual o consumo se perde. 
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Preferem o didatismo da tevê. Os outros valorizam referências e interferências que 

aproximem o jogo de uma peça teatral. Aprovam a dispersão - que, em vez de subtrair, 

soma ingredientes ao objeto de consumo. Preferem a multiplicidade de cenas, sons, cores 

e corpos do estádio. 

"O abraço da pessoa desconhecida na hora do gol é tão importante 

quanto o jogo em si. O entusiasmo da torcida, explorado pelos meios de 

comunicação, é uma injeção na veia. Ficamos acesos, elétricos, todos ligados 

jogando com o time. Por isso, não troco o estádio pela televisão." (Homem, 

analista contábil, 43 anos) 

5.1.2 Ver x Participar 

A dicotomia esporte-espetáculo sugere uma distinção central, e não excludente, 

entre o ver e o participar; entre os que estabelecem uma relação predominantemente 

contemplativa com o futebol e os que estabelecem uma experiência na qual a participação 

mostra-se essencial. Esta diferença perpassa as narrativas, traduzindo-se em inclinações 

de consumo por vezes antagônicas. 

Em alguns casos, observa-se um paroxismo: o acompanhamento pela tevê toma

se incompatível com a transposição para o sofá de características típicas do estádio, como 

a convivência com outros consumidores, os comentários paralelos, as manifestações 

exaltadas - que podem prejudicar a percepção do jogo em si, podem ameaçar a 
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compreensão da riqueza de detalhes oferecida pelos recursos didáticos da televisão. Neste 

extremo, consumo significa isolamento: 

"( ... ) na Copa, eu sempre vejo sozinho os jogos do Brasil, porque 

muitos que se reúnem em frente à televisão só querem fazer farra. Acabam 

atrapalhando. ( ... ) A única coisa chata, muitas vezes, são os comentários do 

narrador, repetitivos. Dá vontade de abaixar o som. Já fiz isso com o Galvão 

Bueno [narrador da Rede Globo]. Eu quero fazer uma análise própria do 

jogo". (Homem, aposentado, 65 anos) 

5.1.3 Linearidade x Não-linearidade 

Uma dicotomia adjacente refere-se à natureza do tempo pelo qual o produto 

futebol se estabelece na experiência de consumo. Os 90 minutos (tempo regulamentar de 

uma partida de futebol profissional) manifestam-se de maneiras diferentes. Os que 

valorizam mais o jogo propriamente dito tendem a estabelecer um acompanhamento 

linear, jogada após jogada, chute após chute, pagam para não perder a seqüência dos 

lances. Apresentam no sofá e na arquibancada comportamentos semelhantes: 

desaprovam interferências que interrompam a comunicação com o curso linear da partida. 

Se nos momentos anteriores e posteriores ao jogo tais interferências podem ser toleradas 

e até desejáveis, como atrativos do produto futebol, durante a partida são rejeitadas por 

este tipo de consumidor. Mesmo que contribuam, supostamente, para esclarecer ou 

enriquecer a história observada pela tevê ou no estádio. 
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"( ... ) às vezes eles [os operadores de TV] ficam repassando um lance e 

se esquecem da continuação do jogo. Isso é errado. Eles podem repetir a 

jogada nos melhores momentos. Outro dia, eu quase perdi um gol por causa 

disso num jogo do Manchester. A televisão ficou repetindo um chute e comeu 

mosca. Assim não dá". (Homem, aposentado, 65 anos) 

"Vejo mais jogo pela tevê. Por questão de segurança e porque eu 

posso ver um gol ou um drible ou uma jogada importante de vários ângulos. 

(. .. ) Mas eu tenho a impressão de que, algumas vezes, os recursos 

tecnológicos atrapalham. Viram a vedete, e o futebol passa para o segundo 

plano. (. .. ) No carnaval, eu tinha a mesma impressão: eram tantas câmaras, 

tantos efeitos, que eu perdia a noção do andamento do desfile". (Homem, 

professor de educação física, 33 anos) 

"Quando vou ao Maracanã, pago para ficar numa cadeira especial. 

Por dois motivos. Pelo conforto, fundamental na minha idade. E para ver o 

jogo sem ser incomodado, para não perder nada. Eu quero acompanhar o 

jogo direitinho, com começo, meio e fim. Antes e depois, tudo bem: eu me 

meto no meio da bagunça, que faz parte do contexto". (Homem, funcionário 

público, 63 anos) 
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Os que valorizam mais o espetáculo - o futebol além do jogo - estabelecem um 

acompanhamento não necessariamente linear. Admitem tirar o olho da bola se uma cena 

na arquibancada, por exemplo, deixar a experiência mais atraente. Da mesma forma, 

aprovam os replays da tevê, que suspendem a narrativa para descrever melhor uma cena. 

Para eles, a história é contada menos pela ordem cronológica das jogadas do que pela 

qualidade das cenas alinhadas não obrigatoriamente com o tempo linear, mas com a 

estética. 

"Ficaria minutos vendo o replay de um drible maneiro. Claro que não 

a ponto de perder um gol". (Homem, estudante, 15 anos) 

"O grande barato da arquibancada é poder olhar para o jogo e para 

outras coisas interessantes. Tem cada figura inacreditável. Isso é o futebol. 

Senão, seria muito sem graça". (Mulher, jornalista, 34 anos) 

5.1.4 Espectador x torcedor 

Os duplos conceituais ver-estar/participar, esporte-espetáculo, linearidade-não 

linearidade convergem, de certa forma, para uma dicotomia evidenciada em grande parte 

dos relatos: espectador-torcedor. Embora não se possa vislumbrar um fosso 

intransponível entre estes gêneros de consumidor, as narrativas indicam formas distintas 

de perceber, valorizar e desejar o produto futebol. 
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Para o espectador, inclinado mais ao ver do que ao estar ou ao participar, a 

perspectiva de construir inúmeros significados a partir da mensagem observada e, 

sobretudo, de intervir na trama é vedada ou menosprt~zada. Seu interesse revela-se 

essencialmente contemplativo. Deseja mais a jogada de efeito do que o gol e a vitória. 

Flerta, freqüentemente, com o discurso nostálgico - o que pode representar um risco ao 

consumo, movido menos pelo reconhecimento de um produto fértil de plasticidade, 

indispensável para este tipo de consumidor, do que pela esperança de reencontrar o belo 

predominante no passado: 

"(. .. ) Dava gosto de ver o Santos de Pelé. Ia ao Maracanã só para ver 

o Pelé e seus ajudantes de luxo. Hoje a coisa anda difícil. O futebol ficou 

mais trombado, menos bonito ( ... ). Eu dou um voto de confiança. Vejo às 

vezes por teimosia: quero acreditar que vai ter uma jogada bonita". (Homem, 

engenheiro, 67 anos) 

"Eu tenho dois tipos de comportamento. Vendo jogo do Vasco, eu 

torço, xingo, fico nervoso. Nos jogos de outros times, eu quero ver um drible 

bacana, um lençol (tipo de drible considerado de grande plasticidade). Mas, 

você sabe, hoje o futebol é muito mais correria do que técnica. Os lances de 

efeito são mais raros. Por isso, eu que era um espectador assíduo de futebol, 

às vezes prefiro ver umfilme". (Homem, empresário, 41 anos) 
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A experiência mantém-se basicamente intrínseca para o espectador típico, pois 

seu foco é o jogo em si, e não o resultado ou outro efeito desejado. Parte das entrevistas 

evidenciou, no entanto, um traço extrínseco para um tipo de consumidor interessado, 

sobretudo, em reunir informações que proporcionem vantagem competitiva num 

determinado subgrupo social: roda de amigos, colegas de escola ou de trabalho, vizinhos. 

A partida de futebol assume uma conotação secundária. Seu acompanhamento deixa ser 

um fim em si mesmo e toma-se passaporte para a busca de um triunfo a posteriori: 

impor-se nos confrontos verbais sobre futebol. O campo de futebol vira campo de 

pesquisa. 

As narrativas indicaram que, para tal propósito, a televisão mostra-se mais 

generosa. O detalhe revelado pela câmara, o lance duvidoso esclarecido pelo computador, 

o esquema tático depurado pelo conjunto de repórteres e comentaristas, o drible 

radiografado no replay servem menos à contemplação do que à razão. Transformam-se 

em trunfo cognitivo à desejada proeminência no subgrupo social (dos amigos da rua aos 

parceiros de bar) para o qual o papo sobre futebol - quase sempre regado a polêmica -

não só faz parte da rotina, como, na maioria das vezes, apresenta-se mais importante do 

que o próprio jogo. Ou é um aditivo para tomar o futebol "mais gostoso": 

"A mesa-redonda é algo curioso. Ficam horas falando o óbvio. Mas 

um dos grandes baratos do futebol é a conversa depois do jogo. Ela diverte, 

entretém. Deixa o futebol mais gostoso. ( ... ) A tevê dá munição para esses 

papos". (Homem, sociólogo, 55 anos) 
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"Durante o jogo, e principalmente depois dele, fico atento aos 

detalhes. Se estou no estádio, acompanho o jogo de uma forma geral, 

prestando atenção também nos jogadores que estão sem a bola. Isso faz com 

que eu perceba melhor uma jogada, entenda melhor um gol. Na tevê, o replay 

me ajuda a perceber um detalhe muitas vezes fundamental para ganhar uma 

discussão. Eu preciso reunir informações que me façam levar a melhor nas 

provocações no colégio. Isso acaba sendo o mais importante." (Homem, 

estudante, J 5 anos) 

Neste tipo de situação, extraída de fragmentos narrativos, impõe-se uma dimensão 

extrínseca: o jogo não é um fim em si mesmo, mas um instrumento de poder. A partida 

de futebol vale menos pela propriedade estética e pela possibilidade de participação na 

história em curso do que pela oferta de informações úteis à pretendida proeminência 

social. Em vez de objeto de contemplação, o jogo assume um caráter utilitário. Toma-se 

subsídio para o alcance de um objetivo posterior. 

Á valorização mostra-se proporcional à capacidade de o objeto consumido prover 

o espectador de detalhes, dados, revelações - usados, prioritariamente, como vantagem 

cognitiva, como trunfo social, e não para melhor perceber e aproveitar a partida exposta 

na tevê. Quanto mais referencial e redundante, mais valorizado é o espetáculo. 

"Com os avanços tecnológicos, hoje a televisão põe o espectador 

dentro do jogo. Mostra os preparativos, mostra como foi o chute, como o 
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jogador machucou o outro. Nada passa despercebido. E isso é bom." 

(Homem, preparador físico, 39 anos) 

Segundo os relatos, a tevê apresenta-se mais profícua ao consumidor-espectador. 

Basicamente por dois aspectos, ambos relacionados à convergência entre didatismo e 

entretenimento: riqueza de referências e possibilidade de amplificar o belo, congelá-lo, 

reproduzi-lo, dissecá-lo. (Até que ponto o belo resiste à devassa midiática é uma outra 

questão, que merece estudo específico). Tal convergência tornou-se, sobretudo nos 

últimos 20 anos, o combustível da audiência maciça perseguida pelos canais fechados e 

abertos, inclusive das chamadas tevês públicas. 

Apesar dos apelos didáticos e lúdicos, que apontam para um comportamento 

essencialmente contemplativo, a impossibilidade de intervenção no objeto, ou seja, na 

história exibida pode tornar a tevê menos eficiente ao consumo - para o qual o 

envolvimento é essencial, ressaltam as narrativas. Por outro lado, tal interpretação 

insinua-se precipitada, pois, ao favorecer a percepção e o entendimento do jogo, a tevê 

propicia, de certa forma, o envolvimento do espectador. E, assim, estimular o consumo. 

Quanto mais se entende, maior tende a ser o envolvimento. Quanto maior o 

envolvimento, maior tende a ser a inclinação ao consumo. No caso do sofá, um 

envolvimento relativo: fomentado pela percepção, e não pela possibilidade de 

intervenção - o que mantém a experiência numa órbita reativa. 

Tal tipo de consumo corresponde, entretanto, a uma parcela reduzida dos relatos. 

Prevalece no sofá, a despeito do caráter essencialmente reativo, uma espécie de 

contemplação ativa: acompanhar futebol configura-se algo mais do que apenas ver a 
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partida e menos do que poder intervir no seu curso. Municiado da riqueza de referências 

que aproximam o futebol de um folguedo audiovisual, o espectador se deixa levar pelo 

objeto de consumo, mergulha na história à sua frente - tão perto e tão longe -, porém é 

incapaz de alterá-la. 

Seria um equívoco, entretanto, associar o consumo do espectador, 

predominantemente intrínseco, a um caráter exclusivamente reativo. Em que pese a 

experiência sustentar-se mais na contemplação, aproximando-se da estética na tipologia 

de Holbrook (1999), o comportamento reativo é intercalado, em determinadas 

circunstâncias, com condutas ativas. A conduta predominantemente contemplativa do 

espectador não abole o traço ativo da experiência de consumo. 

"O show da torcida é, claro, sempre maravilhoso. Mas eu fico 

prestando atenção em tudo, não só no homem da bola. Presto atenção nos 

detalhes do campo, nos torcedores, nos vendedores. ( ... ) Até o vendedor faz 

parte do show. Não dá para imaginar o Maracanã sem o vendedor de mate. 

Gosto de ficar olhando o movimento dos jogadores sem a bola. No 

videogame, às vezes eu fico uma hora arrumando a tática. Gosto de ver a 

reação do cara que está jogando mal, saber se ele se preocupa ou não está 

nem aí ( .. ) Isso me ajuda a interagir com o futebol." (Homem, estudante, 15 

anos). 
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Se para o espectador o consumo tem caráter predominantemente intrínseco e 

reativo, embora possa adquirir características extrínsecas e ativas, para o torcedor 

mostra-se essencialmente ativo. E também pode assumir traços extrínsecos. 

Ao consumidor-espectador, a riqueza simbólica do futebol (além do jogo) e a 

inserção na trama são, mais que indissociáveis, imprescindíveis ao acompanhamento do 

jogo. Sem a oferta de significados e participações propiciados pela experiência de 

consumo, o espetáculo perde o valor, e o sentido. 

"Há uma diferença entre ver o jogo do meu time, o Palmeiras, e ver 

um jogo por ver, porque é bom ou simplesmente para passar o tempo. ( ... ) 

Nos jogos do Palmeiras, eu jogo junto. Quando assisto a jogos do Palmeiras, 

sinto uma necessidade de jogar junto. Sei que é impossível, mas faz parte do 

programa. Mesmo na tevê, separado do jogo por quilômetros de cabos. ( ... ) 

Se eu vejo um jogo de outros times - na semana passada, vi o Fla-Flu (Taça 

Guanabara, 2008) - é diferente: a gente observa mais o jogo em si, presta 

mais atenção, porque o envolvimento emocional é menor. Em compensação, 

participa menos. É menos divertido". (Homem, sociólogo, 55 anos) 

"Não consigo ver futebol sem torcer. Uma coisa depende da outra. Se 

o meu time, Botafogo, não está jogando, torço contra um rival. Se um rival 

não está jogando, torço pelo mais fraco. ( ... ) O negócio é torcer (. .. ) Senão o 

futebol fica sem graça". (Homem, estudante, 18 anos) 
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"No ano passado [2007] fiquei pela primeira vez no meio da torcida 

do Flamengo. Vi o jogo de outraforma, como se jogasse mesmo junto com os 

jogadores. Como se interferisse diretamente no jogo. (. .. ) Em certos 

momentos, time e torcida eram um só. Imbatível. Capaz do impossível, que foi 

sair da zona do rebaixamento e chegar à Libertadores. Além disso, via 

naquela multidão figuras inacreditáveis: um cara de peruca verde, o outro 

que ajoelhava a cada ataque. Aquilo tudo fazia do futebol mais do que um 

jogo, mais do que um espetáculo, fazia do futebol uma experiência (. .. ) 

inesquecível". (Mulher, jornalista, 34 anos) 

Para o consumidor-torcedor, o futebol só faz sentido, tanto no estádio e quanto no 

sofá, se acompanhado de torcida - a ponto de serem criadas compensações para se torcer 

mesmo na ausência do time do coração, como relatou grande parte dos entrevistados. 

Embora possam parecer artificiais, os substitutos (time rival ou time mais fraco, por 

exemplo) deflagram o desejo autêntico para conjugar um verbo sem o qual o consumo do 

futebol se despe de significados: torcer. 

o papel importante do torcer pode induzir a um engano - o de que a vitória ocupa 

necessariamente um peso preponderante para o consumidor-torcedor. A despeito de boa 

parte das entrevistas confirmar a contribuição do sucesso do time de preferência para a 

valorização do futebol, a vitória não se revela uma condição fundamental ao consumo. A 

chave está menos no resultado do que na perspectiva de torcer, de integrar-se ao jogo. 
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Para uma parcela de consumidores-torcedores, a vitória representa, por outro 

lado, a chave do consumo - cujo objeto desloca-se da partida para o resultado. Observa

se um perfil utilitário, representado pelo desejo da vitória acima do próprio jogo. 

Percebe-se um traço extrínseco em vez de intrínseco, pois o consumidor valoriza o 

futebol não como um fim em si mesmo, e sim como um instrumento para o outro 

objetivo: a vitória, pouco importando como foi construída, percebida, vivenciada. 

"( ... ) eu quero é ganhar, não importa como. O jogo é o de menos. Se 

o Botafogo ganhar, vou zoar a galera." (Homem, estudante, 18 anos) 

"Não vou enganar você: sem vitória não tem graça. Alguns jogos eu 

nem faço questão de ver, basta saber que o Flamengo ganhou" (Homem, 

professor de educação física, 33 anos) 

"Tenho dois prazeres: ver meu Fluminense ganhar e o Flamengo, 

perder. Vejo os jogos do Flamengo só para torcer contra." (Homem, analista 

contábil, 43 anos) 

Sob a perspectiva pura do desempenho, a partida de futebol pertence a outra 

categoria de consumo. Em vez de um fim, torna-se um meio: a satisfação vem da vitória, 

não do jogo ou da experiência de acompanhá-lo. As fronteiras entre estádio e televisão se 

dissipam: pouco importa como o jogo é visto, contanto que o time vença. Por mais que a 
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partida no estádio proporcione ao espectador riqueza simbólica e possibilidade de 

participação na trama, prevalece a busca preponderante do sucesso - sem o qual o 

consumo do futebol faz pouco ou nenhum sentido. 

"Adoro a festa da torcida, as cores das bandeiras. Chegava a sentar 

nas cadeiras do lado oposto ao da torcida do Vasco só para ver melhor o 

show das bandeiras. Mas a vitória é essencial para a festa. Alguém precisa 

sofrer, esta é a graça do futebol. Não que a derrota vá mudar a minha vida, 

mas estou ali [no estádio] para vibrar com a vitória." (Mulher, estudante, 20 

anos) 

"O show da torcida; as cantigas, especialmente as novas, que 

prestigiam o clube; a proximidade com o drible, com o gol; as provocações. 

Tudo isso torna o futebol mais legal no estádio. Sempre que posso, vou a São 

lanuário e ao Maracanã. Mas só saio satisfeito mesmo se o Vasco vencer. Se 

perder, não quero ver mais nada na minha frente. " (Homem, comerciante, 41 

anos) 

Na maior parte das narrativas, o gol e a vantagem numérica funcionam, 

entretanto, mais como aditivos que realçam a experiência de consumo, enriquecendo-a de 

significados (especialmente no estádio), do que como linhas de chegada ou pódios 

indispensáveis à satisfação. O trilho do consumo de futebol pode convergir, neste ponto, 
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com o das experiências extraordinárias - cuja satisfação não é medida simplesmente pela 

utilidade racional do produto (Arnould & Price, 1993). 

As entrevistas apontam que a inclinação e a manutenção do consumo dependem 

menos do triunfo traduzido no placar que das emoções do roteiro compartilhado entre 

jogadores, espectadores/torcedores, árbitros, gandulas, ambulantes, repórteres, 

cinegrafistas, policiais etc. Tanto que, em grande parte das narrativas, a experiência 

assume até um teor dionisíaco, impulsionado pela complexidade de interações. Um teor 

que não se restringe à apoteose do gol, tampouco se dissipa com o desfecho da trama, 

com o apito final. 

"Quando eu vejo aquela fumaça verde, vermelha e branca subindo na 

arquibancada, aquela multidão gritando, me sinto nas nuvens. Por instantes, 

até esqueço o jogo. Se o Fluminense ganha, a alegria é ainda maior, claro. Se 

perde, acabo me divertindo mesmo assim" (Mulher, estudante, 18 anos) 

"(. .. ) parece um baile de carnaval. Alguns levam à risca e ficam 

bêbados. Faz parte do show. (Mulher, estudante, 20 anos) 

"Sair do Maracanã antes de o jogo acabar é comparável a sair antes 

do final de uma peça. Mesmo que você já saiba o final, não faz sentido. Adoro 

ver a reação dos jogadores depois que o juiz apita o fim do jogo, a troca de 

camisas, ver quem corre direto para o vestiário, quem fica abatido com a 
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derrota, quem faz um sinal de agradecimento. ( .. ) Tem jogador que finge que 

não ouve. Às vezes o clímax não está no gol, e sim nas reações, nas 

comemorações, no grito, mesmo sabendo que o jogador não vai ouvir. O 

importante é ter a chance de participar" (Mulher, estudante, 18 anos) 

Na maioria dos relatos é possível estabelecer uma relação direta entre o grau de 

participação no objeto consumido e os níveis de valorização e inclinação ao consumo. De 

maneira que a diferença entre consumidor-espectador e consumidor-torcedor pode 

tomar-se hermética, talvez retórica, pois as narrativas indicam uma ligação potente, quase 

indissociável, entre consumo e envolvimento. Como se o valor do futebol dependesse, 

profundamente, do apego emocional, como se fosse impossível ver o jogo sem torcer. 

Torcer não necessariamente por ou contra um time, mas pela beleza, pelo inesperado, 

pela subversão das artificialidades. 

o consumidor-espectador tenderia, neste sentido, a virar uma alegoria teórica. Na 

prática, dificilmente seria um puro-sangue, exclusivamente contemplativo, pois haveria 

sempre um gt-au de participação. Assim apontaram os relatos: ver futebol, na tevê ou no 

estádio, implica torcer. Nem que seja pelo belo, pelo imprevisível, pelo resgate da origem 

tribal, por algo que tome a vida melhor - não necessariamente o gol ou a vitória. 

"(. .. ) quando não estou vendo jogos do Fluminense, eu sempre escolho 

um time para torcer. Senão, fica sem graça.". (Homem, analista contábil, 43 

anos) 
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"Sempre que tenho tempo, vejo jogos de outros estados, jogos da 

Europa e até da Segunda Divisão. Torço pelo time melhor, quero dizer, pelas 

melhores jogadas. Quando vejo um jogo do Real Madri, por exemplo, não 

vejo só pelos brasileiros. Vejo pela expectativa de uma grande jogada, um 

golaço. Dá prazer ficar revendo um golaço, e até uma jogada bizarra, de 

vários ângulos". (Homem, preparador físico, 39 anos) 

"Eu uso o Maracanã para aprender melhor as movimentações, as 

gingadas. Isso me ajuda a jogar melhor e a torcer melhor. Neste aspecto, a 

arquibancada supera a televisão. No Maracanã, eu tenho uma visão integral, 

consigo ver tudo, olho para onde eu quero. Na televisão, é complicado: eu 

vejo o que ela quer mostrar" (Homem, estudante, 15 anos) 

Seria um equívoco, portanto, identificar um fosso entre o espectador e o torcedor. 

O consumidor que se mostra predominantemente espectador num jogo é capaz de virar 

torcedor ativo num outro jogo. Ou acumular, no mesmo jogo, as duas porções: 

comportamentos encadeados entre espectador e torcedor. Conseqüentemente, a 

percepção e a valorização do espetáculo apresentam-se distintas e variáveis. Na tipologia 

de Holbrook (1999), oscilam entre estética ejogo (play). 

O consumidor predominantemente torcedor (ou sua porção torcedora) valoriza o 

objeto de consumo como uma experiência essencialmente ativa e intrínseca, que se 
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caracteriza como jogo (play) na tipologia de Holbrook (1999). Já o consumidor 

predominantemente espectador (ou a porção espectadora) percebe a partida como um 

produto. Consumi-lo é, essencialmente, uma experiência reativa, auto-orientada e 

intrínseca, caracterizando-se como estética no modelo de Holbrook (1999). 

5.2. Ativo x Reativo 

Para os consumidores freqüentes de futebol, o acompanhamento ativo do jogo 

insinua-se mais valioso do que o resultado. As entrevistas evidenciaram que a tensão 

deflagrada pelo envolvimento com o futebol vale mais do que a alegria ou a tristeza ou a 

resignação finais. 

Antes de insinuar-se um meio para o triunfo desejado, o acompanhamento da 

partida revela-se um fim em si mesmo. Tanto que, nos relatos, a possibilidade de 

participar do espetáculo e o envolvimento histórico e emocional do consumidor 

mostraram-se preponderantes para a percepção e a valorização do objeto de consumo: 

"Na primeira vez que fui ao estádio, levado pelo meu tio, não entendia 

muito bem o que estava acontecendo. Tinha 5, 6 anos. Quando saiu o gol do 

Botafogo, não vi quase nada. Depois foi que fiquei sabendo que tinha sido gol 

do Gonçalves. Mas isso não importava. O legal era estar vibrando junto com 

os outros. (. .. ) Mais do que ver, o melhor no estádio é sentir. Fico arrepiado 

quando a torcida começa a cantar. Para fazer parte disso, já fiquei quatro 

horas na fila do ingresso. (. .. ) O cara que diz gostar de futebol e nunca foi ao 
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estádio só acha que gosta. Quando ele for, vai pensar: 'Nossa, o que eu 

estava perdendo'. O estádio é fundamental para perceber o futebol." 

(Homem, estudante, 19 anos) 

Neste contexto, ver significa participar. Significa explorar os sentidos; dançar com 

o inesperado; capturar o tempo, o tempo da fumaça dos rojões que festejam a entrada do 

time em campo, do radinho que resiste ao silêncio no anticlímax do gol, dos abraços 

impensados na explosão de alegria. Significa construir o tempo e o espaço, em vez de 

apenas acompanhar a bola com os olhos. O valor percebido decorre do uso psicológico 

do produto futebol. 

Na maior parte das narrativas, observou-se uma associação determinante entre a 

vivência do futebol - jogado ou visto, não necessariamente nesta ordem - e a forma como 

o consumidor percebe, valoriza e sedimenta o hábito de acompanhar as partidas. Os 

relatos apontaram uma ligação forte entre a vivência, entre a história do futebol na vida 

do consumidor, e o envolvimento necessário para melhor compreender e aproveitar o 

espetáculo. 

Irrigada desde a infância - na maior parte dos casos relatados -, a intimidade com 

o mundo do futebol mostra-se uma condição básica ao entendimento e à valorização do 

jogo. Sem a vivência da "pelada" na Quinta, sem a caravana da cidade serrana ao 

Maracanã, a partida de futebol não ganharia o sentido de um programa especial, 

envolvente. Logo, a inclinação ao consumo tenderia a perder força. 
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Formada por traços físicos, psicológicos e sociais (o jogo com o pai ou os amigos 

da rua; a lembrança do estádio banhado de cores; a chuva de abra90s no gol decisivo; a 

explicação do técnico sobre uma tática inovadora; o drible bem-sucedido no recreio etc.), 

a vivência do futebol leva ao desenvolvimento de uma bagagem múltipla: cognitiva, 

motora, emocional e cultural. Ao favorecer o entendimento, o envolvimento e, portanto, a 

valorização do futebol, esta bagagem múltipla adquirida releva-se fundamental para 

consolidar a relação de consumo (não raramente próxima do vício). 

"Ter jogado bola desde cedo me levou a gostar tanto de futebol. No 

Jardim, eu era o único que já queria botar regra no joguinho. O restante [das 

crianças] só queria dar bico prá lá, bico prá cá. ( ... ) Para entender e gostar 

do futebol não é preciso jogar profissionalmente, mas é preciso gostar de 

jogar. É difícil o cara não gostar de jogar bola e gostar de assistir aos 

jogos." (Homem, estudante, 15 anos) 

"Cresci ouvindo os jogos do Palmeiras no rádio. Era fascinante, 

porque imaginávamos as cenas. Se hoje eu torcedor fiel do Palmeiras, e gosto 

de acompanhar os jogos, mesmo à distância, devo a esta época do rádio." 

(Homem, sociólogo, 55 anos) 

Embora os relatos tenham apontado a importância da intimidade com o "mundo 

da bola" para melhor perceber, valorizar e consumir o produto futebol ao vivo, recursos 
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didáticos e peculiaridades ambientais podem compensar, até certo ponto, uma formação 

precária. As entrevistas indicaram que o detalhamento da televisão e a tensão do estádio 

podem desenvolver um tônus cognitivo que permita ao espectador novato ou esporádico 

compreender e aproveitar a partida à sua frente. 

"Vejo gente que nunca tocou na bola e adora ver jogo, como a minha 

mulher. A televisão talvez compense a falta de contato com a bola, até porque 

as transmissões e os programas de futebol são quase auto-explicativos. Até o 

leigo entende. Hoje, com a internet e os vários canais de informação, as 

pessoas acabam entendendo melhor o jogo e o que ele representa. A tevê tem 

um papel importante na formação do torcedor. Não apenas porque mostra a 

partida em detalhes e esclarece dúvidas com recursos eletrônicos, mas 

porque mostra os bastidores, os personagens em detalhe. Quando tenho 

tempo livre, adoro ver na televisão o que os craques fazem na intimidade. É o 

reencontro com o meu sonho de ser jogador. Qual criança já não teve este 

sonho?" (Homem, preparador físico, 39 anos) 

Os relatos evidenciam que, a exemplo da vivência e da bagagem cognitiva, social 

e psicológica erguida ao longo dos anos, a participação no espetáculo revela-se essencial 

para a inclinação ao consumo. Neste aspecto, estádio e televisão, embora conduzam a 

experiências, percepções e valorizações distintas, assumem um papel complementar para 

a formação do consumidor do produto futebol. 
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Vivência e participação também podem funcionar como uma espécie de 

parâmetro para duas categorizações básicas evidenciada nos relatos: a) leigos/amadores; 

b) iniciados/profissionais. Os primeiros ainda não desenvolveram uma bagagem múltipla 

(cognitiva, motora, emocional e cultural) que tende a tomá-los mais inclinados ao 

consumo. Segundo as entrevistas, mantêm uma relação menos forte com o produto 

futebol, cujo acompanhamento adquire traços reativos. Os outros ostentam com orgulho 

uma bagagem múltipla referente ao futebol, cujo consumo mostra-se integralmente ativo 

e, em determinadas circunstâncias, aproxima-se da ritualização. 

"No domingo, três coisas eram sagradas: o jogo de bola na Quinta da 

Boa Vista, o almoço com a família e o Maracanã. Na Quinta, meu pai me 

ensinava a chutar com as duas pernas. Depois jogávamos com outras 

crianças. Este clima democrático era completado no Maracanã" (Homem, 

analista contábil, 43 anos) 

Impulsionada por manifestações coletivas típicas da tribo arquibancada (coros, 

danças, gritos de guerra etc.) ou por recursos didáticos que transportem o consumidor 

para o ambiente do jogo (câmeras nos túneis de acesso ao campo e na arquibancada, 

replays, legenda nas músicas cantadas no estádio, zoom na feição dos jogadores), a 

participação opera uma mudança na esfera original do consumo: seja predominantemente 

espectador ou torcedor, o consumidor vivencia a perspectiva de tomar-se protagonista. 

Cultiva a sensação de sê-lo. Ou, pelo menos, vive tal esperança. Respira a expectativa de 
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manipular o objeto consumido, de intervir no enredo em curso. Até de virar o roteiro, 

subverter o esperado. 

o acompanhamento do futebol adquire um valor ativo hegemônico. O consumidor 

valoriza não só a chance de influenciar o objeto de consumo, mas também de deixá-lo 

menos previsível e, portanto, mais atraente. 

"Quem diria que o Flamengo iria sair da zona de rebaixamento e 

arrancar daquele jeito no ano passado. A torcida conduziu o Flamengo a uma 

virada histórica, épica. A torcida mudou a história. E eu ajudei. Fiz parte 

desta reviravolta. Talvez isso compense a falta de craques hoje em dia. Há 

uns anos, disse para mim mesmo: o que eu tive de ver do Flamengo, eu já vi; 

o que vier é lucro. Mas a torcida conseguiu me surpreender." (Homem, 

publicitário, 46 anos) 

o caráter predominantemente ativo do acompanhamento - na verdade, uma 

interação - do jogo fica claro ao longo das narrativas que relatam a importância da 

ambientação para extrair "o melhor" do espetáculo. Observou-se que "o melhor" nem 

sempre está associado à melhor performance e à vitória. Participação, originalidade e 

imprevisibilidade - além de, naturalmente, gols - foram aspectos realçados pelos 

entrevistados no relato das experiências mais atraentes, inesquecíveis. 
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5.2.1 Campo x Arquibancada 

Determinantes ao envolvimento - e, conseqüentemente, à valorização pelo 

espectador -, cenas e personagens relacionados ao futebol influenciam a forma de 

perceber e se relacionar com a partida observada. Pertencem não só ao universo do jogo 

propriamente dito, mas também, para usar um termo êmico, "fora das quatro linhas". 

As entrevistas evidenciaram que o contexto do espetáculo mostra-se tão 

importante quanto a beleza, a tensão e o resultado. Pois está no contexto o cimento com o 

qual o consumidor constrói o seu envolvimento. A riqueza da trama - e, por conseguinte 

sua capacidade de emocionar, de estimular a adesão dos espectadores-torcedores -

depende do ambiente. 

A maioria dos entrevistados ressalvou que mesmo uma partida repleta de gols e 

jogadas bonitas, se vista em estádio vazio, reduziria o grau de envolvimento - o que 

indica a alteridade campo-arquibancada, marcado pelo sentido de complementariedade. 

Seria um equívoco atribuir superioridade a um sobre o outro; supor, por exemplo, que as 

cenas e personagens associados ao campo, à disputa esportiva em si (atletas, árbitros, 

auxiliares, técnicos), apresentam-se mais valiosas ao consumo do que aqueles associados 

à arquibancada (torcedores e torcidas, bandeiras, fogos, ambulantes, policiais). 

Assim como o artilheiro, o craque e o jogador folclórico estimulam a participação 

do consumidor, o estádio cheio - embalado por cenas e personagens incomuns, 

engraçados, heróicos - mostra-se essencial para a valorização do produto. Pode-se 

identificar aí mais um duplo de conceitos: vazio-cheio. 
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5.2.2 Cheio x Vazio 

o volume de cúmplices - a exemplo do local na arquibancada, que será tratado 

adiante - mostra-se preponderante ao nível de envolvimento e, conseqüentemente, à 

forma pela qual o espetáculo é percebido e valorizado. Nas narrativas, nota-se uma 

polarização entre estádio vazio e estádio cheio. Ao descrever as vivências na 

arquibancada e seus desdobramentos espaço-temporais, os entrevistados consideraram 

apenas a segunda opção. Para eles, ver futebol no estádio é sinônimo de multidão. 

Mesmo que represente perda de conveniência, mesmo que prejudique os 

chamados serviços de apoio - fundamentais à sustentação do cliente, segundo corrente 

predominante do marketing -, o grande número de pessoas apresenta-se decisivo ao 

envolvimento com o espetáculo e, portanto, à sua valorização. Ficou evidente, nas 

histórias narradas, que o estádio vazio não só inibe as possibilidades interativas, a 

enaltecida participação, mas põe em risco a construção do espetáculo. Ameaça a riqueza 

de significados. Sem a massa de gente que o cerca, o sentido estético do jogo tende a 

perder força. 

Por mais que a partida acumule jogadas de efeito, dribles, gols - reconhecidos 

sinônimos de beleza -, se o estádio estiver vazio, formar-se-á um hiato entre o jogo e o 

espetáculo. Assim indicam as entrevistas: a experiência predominantemente estética do 

estádio exige, entre outros aspectos, a cumplicidade da multidão. Perdido na multidão de 

cúmplices (não necessariamente torcedores do mesmo time), o espectador encontra 

sentido para o objeto de consumo. Mistura-se com o objeto de consumo: mais do que o 

jogo, o espetáculo. 
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"Estádio vazio não tem graça. É como o Sambódromo sem gente. Não 

faz sentido. Jáfui emjogo do Botafogo com pouca gente. O jogo perde a vida. 

Torcemos por torcer, como um dever dos apaixonados." (Mulher, estudante, 

20 anos) 

"Sem bandeiras, sem o canto, sem a ola, não há espetáculo. Como eu 

dou prioridade ao jogo em si, já acompanhei inúmeras partidas com estádio 

vazio. Mas o bom é quando as cores, os cantos, as figuras da torcida chegam 

até a desviar a sua atenção do jogo. Volta e meia, especialmente no Fla-Flu, 

eu paro de ver o jogo por instantes. Fico encantado com o pó-de-arroz, as 

bandeiras e até as canções da torcida adversária. É contagiante. No Fla-Flu 

da Taça Guanabara (2008), tive de reconhecer que a torcida do Flamengo 

deu um show com aquela nova música." (Homem, engenheiro, 65 anos). 

Despido de pessoas, cores, sons, o ambiente restringe a propensão participativa, 

emotiva, e o conjunto de significados deflagados pelo futebol. O empobrecimento de 

significados se traduz num poder de sedução menor, fragilizando o consumo. Por outro 

lado, estádio cheio representa fartura de significados e estímulo ao envolvimento, 

fortalecendo o consumo. 

"Fico triste quando vou a um estádio com pouca gente. Mesmo que o 

Botafogo ganhe, a festa não é igual. Por isso que os clássicos são mais 
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empolgantes. Não só porque os times são melhores, mas porque a 

arquibancada treme." (Mulher, estudante, 20 anos) 

"Até hoje fico arrepiado quando lembro o gol do Nunes que deu ao 

Flamengo o primeiro título brasileiro. Não só pelo triunfo histórico, não só 

beleza da jogada, surpreendente. Mas porque eu lembro do Maracanã lotado, 

explodindo, como tem que ser." (Homem, empresário, 20 anos) 

Ao escalar o estádio cheio, e sua riqueza simbólica, o espectador-torcedor reforça 

a incompletude do gol, da vitória, do drible, para a valorização do espetáculo. É preciso 

mais do que a contrapartida, digamos, funcional: mais do que a "bola na rede", do que a 

')ogada de efeito", do que o "resultado positivo". Numa lógica avessa à dos botequins, e 

por razões distintas, as entrevistas se solidarizam com o célebre comentário do técnico 

Carlos Alberto Parreira sobre a ineficácia ofensiva do Brasil na Copa da Alemanha, em 

2006: "o gol é um detalhe". 

5.2.3 Participação x Contemplação 

Fica evidente nos relatos que o valor do objeto consumido decorre, 

substancialmente, da capacidade de o espetáculo cultivar um alto nível de envolvimento e 

de significados - o que acentua a relevância da participação e do ambiente na inclinação 

ao consumo. O mosaico de personagens e situações observados e experimentados no 



81 

campo e na arquibancada sustenta um consumo pautado menos pela objetividade de 

dribles, gols, resultados, do que por aspectos subjetivos. 

Os depoimentos vão ao encontro das proposições de Holbrook e Hirschman 

(1982), e Pine e Gilmore (1999), para os quais se tende a valorizar mais as emoções 

proporcionadas pela experiência em si do que por seu caráter utilitário, ou seja, do que 

por uma contrapartida objetiva. Como foi destacado, a maior parte das narrativas aponta 

que o acompanhamento do jogo suscita um valor intrínseco: embora o espectador

torcedor deseje o sucesso de seu time, esta não é uma condição obrigatória para ver e 

aproveitar o jogo. 

Ao consumidor, falam mais alto o grau de participação e a riqueza de significados 

despertada não só pelo jogo, mas pelo contexto do jogo - no qual se aglutinam desde a 

bagagem cognitiva e afetiva relacionada ao futebol até os personagens marcantes dentro e 

fora do campo. O consumo assume, portanto, um valor predominantemente intrínseco e 

ativo, apesar da premissa de reatividade embutida no acompanhamento de uma partida 

no estádio ou no sofá. 

"Entrevistado - O futebol é mais do que bola na rede. 

Entrevistador - Então o que é o futebol? 

Entrevistado - É muita coisa. É paixão. É também bola na rede. É 

identificação. É torcida. 

Entrevistador - Para virar um espectador ativo, é importante torcer 

por algum clube? 
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Entrevistado - Não necessariamente por um clube. Mas com o futebol 

como um todo. Com a magia do futebol, feita da torcida, das discussões, do 

silêncio no estádio quando o time visitante faz um gol. É participar do jogo 

cantando, vibrando. É estar lá. Poder falar aos amigos numa final que seu 

time jogou: eu fui. Isso é delirante. Porque fez parte de um grupo que estava 

lá jogando junto, naquela vibração". (Homem, estudante, 15 anos) 

o tom contemplativo presente em fragmentos narrativos pode incubar um erro de 

interpretação: distanciamento entre o sujeito e o objeto de consumo. As cores, os sons e 

as ações tribais que aproximam o jogo de futebol de uma apoteose carnavalesca 

produzem, como relatam os entrevistados, aprendizado, encantamento, participação. A 

contemplação não exclui, sequer anestesia a inclinação participativa. Pelo contrário, 

estimula a interação, colaborando para unir sujeito e objeto num pacote de consumo - e 

de significados possíveis. 

Diferentemente do que possa sugerir, a natureza contemplativa encontrada em 

parte dos relatos não representa inércia. Em vez de paralisar o sujeito, como se 

hipnotizado pelo belo, a aquarela de matizes, formas, ruídos, personagens o induz ao 

movimento. Tanto o movimento mecânico, quase instintivo, de seguir as coreografias e 

os rituais encenados pelos torcedores como um só organismo; quanto o movimento 

intelectual: o mosaico de referências abre um campo maior para associações conotativas 

- como supõe uma experiência estética. Contemplação, portanto, não é sinônimo de 

parali sação. 
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Em graus distintos, o tom contemplativo associado ao acompanhamento da 

partida . não tem uma posição meramente antagonista em relação à participação. 

Protagoniza, sim, uma alteridade útil ao consumo: à medida que o consumidor contempla 

o jogo, observa-o em minúcias, passa a conhecê-lo melhor e, assim, a aproveitá-lo melhor 

- o que favorece a participação, o envolvimento, o consumo. 

Neste sentido, o sofá pode ser mais eficiente do que o estádio. Ao detalhar e 

redundar as cenas do jogo e dos bastidores, a televisão ensina o espectador a ver, ou a ver 

melhor, deixando-o mais propenso a participar, a envolver-se com o produto futebol, a 

descobrir e aproveitar seus ativos intangíveis. Ativos essenciais para o consumo, como 

evidenciam as entrevistas. 

Apesar da eficiência didática da tevê, as narrativas revelam que o estádio também 

exerce uma função pedagógica, porém de forma diferente. Contribui para a formação e a 

sustentação do consumidor de futebol. Este atributo pedagógico será detalhado mais 

adiante. 

"Fico deslumbrada com as cores. O Fla-Flu é lindo. As cores me 

contagiam, me levam a empurrar o time, a me entregar à vibração coletiva. O 

jogo fica mais gostoso" (Mulher, estudante, 18 anos) 

As entrevistas mostram que os ativos intangíveis do espetáculo futebol induzem o 

consumidor a relevar não apenas a baixa qualidade de serviços funcionais 

(desorganização na venda de ingressos, dificuldade de acesso ao estádio, insegurança, 
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poucas opções para lanches etc.), mas a relevar até um desempenho deficiente do time de 

preferência. Desta forma, a comemoração de um gol pode se tomar mais valiosa, mais 

memorável, do que o próprio gol. 

"Quando o Fluminense venceu o Flamengo na Taça Guanabara (de 

2008) por 4 a J, eu consegui falar com o Mauricio (autor do último gol). Isso 

para mim foi inesquecível. Só o fato de ele ter falado comigo já me deixou 

satisfeito." (Homem, estudante, 15 anos) 

Os relatos indicam que, a despeito do papel complementar entre os ambientes do 

campo e da arquibancada, prevalecem, em certos casos, os personagens e as cenas 

peculiares ao gramado. Não necessariamente o craque ou o artilheiro, mas algo ou 

alguém que tome a partida mais agradável, insinuante aos olhos do espectador-torcedor. 

Em outros casos, prevalecem personagens, cenas, situações, conflitos e memórias 

orquestrados pela arquibancada. As cantigas de guerra, as cores das bandeiras, o som dos 

rojões, as coreografias, os encontros casuais, a sombra do inesperado: percebê-los e 

vivenciá-Ios mostra-se uma chave potente ao consumo, essencial ao valor ativo do jogo. 

Valor que se revela, como foi ressaltado, proporcional à perspectiva de participar do 

espetáculo, de acumular intervenções na trama em andamento. 

A veracidade das intervenções adquire um papel secundário, ou mesmo 

irrelevante, diante do seu simbolismo; diante de sua representatividade para a experiência 

e para a percepção do objeto de consumo. Pois a impossibilidade de intervir no conteúdo 
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apresentado constituiria outras formas de percebê-lo e valorizá-lo. Constituiria, talvez, 

outro objeto de consumo. 

Características marcantes do conteúdo estético (Eco, 2001; Dorfles, 1972), o vasto 

repertório simbólico e a chance de construir o enredo e os significados do objeto 

observado mostram-se dois dos principais, senão os principais atributos do espetáculo 

futebol - especialmente no estádio. Revelam-se, não raramente, mais importantes do que 

o gol e o resultado. 

"Temos [nós torcedores] a sensação de que podemos mudar o rumo da 

partida. Como se estivéssemos num sonho, esperando que a irrealidade se 

transforme em realidade. Certa vez, acho que no fim dos anos 70, o 

Fluminense precisava vencer o Vasco por 3 a O. Desde o primeiro minuto, a 

torcida não parou de cantar. No primeiro tempo, o Fluminense já vencia por 

3 a O. Inacreditável. O Vasco acabou fazendo dois gols e o Fluminense não se 

classificou para as finais. Mas, neste dia, o resultado foi o de menos. Saímos 

do estádio de alma lavada, satisfeitos, porque jogamos junto e o time 

retribuiu." (Homem, analista contábil, 43 anos) 

No sofá, o valor ativo preponderante é enfraquecido pela distância entre o 

espectador-torcedor e o ambiente do jogo. Em que pesem os avanços tecnológicos e 

esforços de interação, a participação revela-se insuficiente para misturar-se à trama, para 

completar a mensagem em construção, para manipular e alterar o objeto de consumo. 
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Insuficiente para mudar os traços hegemônicos de cada tipo experiência, segundo a 

tipologia de Holbrook (1999) - reativa no sofá e ativa no estádio -, e as conseqüentes 

percepções e valorizações do espetáculo futebol. 

Enquanto no estádio consumi-lo é sinônimo, essencialmente, de participar, 

intervir, misturar-se à história e perder-se no objeto observado, fundindo-se ao painel de 

símbolos; no sofá é, principalmente, sinônimo de enxergar, contemplar o jogo em 

detalhes. Detalhes sobre os quais o consumidor não tem gerência: recebe prontos os 

enquadramentos, os ângulos, as cenas, a mensagem; não há como modificá-la. 

"( ... ) o estádio é sinestésico, a gente fica agregado ao jogo, às 

pessoas; na tevê a gente vê com mais qualidade". (Homem, preparador físico, 

39 anos) 

"( ... ) eu xingo no mesmo jeito [vendo o jogo pela na televisão]. Mesmo 

sabendo que nem o locutor nem os jogadores podem ouvir. Não vai mudar 

nada, mas eu sinto necessidade. Noutro dia, xinguei muito a defesa do 

Fluminense, deu raiva ver como eles davam mole. Se eu ver o jogo sem me 

manifestar, sem levantar do sofá, sem xingar, então não é futebol. É outra 

coisa". (Homem, estudante, 15 anos) 

As predominâncias do valor ativo no estádio e reativo no sofá podem iludir, levar 

ao equívoco de que o caráter participativo da arquibancada inibe condutas 
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contemplativas. E vice-versa: embora seja enquadrado como reativo no arcabouço teórico 

de Holbrook (1999) - pois a intervenção no objeto consumido é formalmente impossível 

- o acompanhamento pela televisão não descarta comportamentos participativos, não 

aborta o desejo, evidenciado nas narrativas, de envolver-se com o jogo para melhor 

aproveitá-lo; de confundir-se com o objeto de consumo, com a própria mensagem 

(des )construída 

"Quando assisto a jogos do Palmeiras, sinto uma necessidade de jogar 

junto. Sei que é impossível, mas faz parte do programa. Mesmo na tevê." 

(Homem, sociólogo, 55 anos) 

5.2.4 'Amador' x Iniciado 

A despeito de os relatos apontarem o alto nível de participação - ou a expectativa 

de vivenciá-Ia - como fator preponderante para a inclinação ao consumo e a valorização 

da experiência no estádio, as narrativas evidenciam graus de envolvimento distintos. No 

estádio, variam, freqüentemente, de acordo com dois fatores: a quantidade de público -

que alude ao duplo cheio-vazio abordado anteriormente - e o local de onde se acompanha 

a partida - que indica o duplo 'amador' - 'profissional' ou novato-iniciado, relativo a duas 

categorias básicas de espectador-torcedor observadas nas narrativas. 

o primeiro refere-se ao consumidor com vivência e conhecimento mais extensos 

sobre futebol e, por conseguinte, com um grau de envolvimento superior em relação ao 

objeto consumido. Apresenta, teoricamente, uma inclinação mais acentuada ao consumo, 
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comparada ao novato, cuja participação faz-se limitada por nível de conhecimento e 

vivência inferiores. O iniciado tende a desenvolver, portanto, um consumo mais ativo e 

intrínseco, segundo a tipologia de Holbrook (1999) 

"(. .. ) Se não tivesse passado a minha infância vindo com a família de 

Friburgo ao Rio para ver os jogos do Flamengo no Maracanã, não teria me 

emociado tanto com aquele gol do Nunes que deu o primeiro título brasileiro 

ao Flamengo. (. .. ) O futebol não teria tanta graça, eu não curtiria tudo que 

tem para oferecer. (. .. ) Isso hoje se repete com o meu filho, mas de outra 

forma: à medida que ele conhece mais as jogadas e os jogadores, por meio do 

videogame, ele se mostra interessado em jogar e ver futebol." (Homem, 

empresário, 39 anos) 

"Quando eu era menor, o jogo de futebol era chato. Ia aos jogos do 

Botafogo mais por forçação do meu pai. Quando passei a entender mais e a 

torcer, a coisa mudou de figura. O futebol virou um dos meus programas 

preferidos. Aliás, eu não passo sem futebol, mesmo que esteja difícil para o 

Botafogo ganhar títulos" (Homem, estudante, 18 anos) 

A lógica iniciação-envolvimento-inclinação ao consumo encontra-se em grande 

parte dos relatos. No entanto, percebe-se em algumas narrativas justamente o contrário: 

quanto mais modestos são a vivência e o conhecimento sobre futebol, maior é o apetite 
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do espectador-torcedor por consumi-lo; pois há mais brechas a serem preenchidas, mais 

brechas à surpresa, à tensão capitaneada pelo imprevisto - atributos, como já foi 

observado, essenciais à valorização da experiência de consumo. Desta forma, a partida 

pode se tomar mais atraente, e até fascinante, ao novato disposto a se doar intensamente a 

fim de descobrir as maravilhas ainda (para ele) ocultas do admirável mundo novo. Uma 

vontade baseada, entretanto, naquela suposição original: quanto maiores são a vivência e 

o conhecimento sobre futebol, maior é a tendência a aproveitá-lo melhor. 

"Como eu vou ao estádio e me acostumei a ver futebol na televisão, 

especialmente jogos do Flamengo, eu vejo uma graça incompreensível para 

as minhas amigas. Mas, de certa forma, a minha curiosidade em ver mais, de 

saber mais, me estimulava a ver mais jogos. " (Mulher, jornalista, 34 anos) 

5.2.5 A geografia do estádio 

Em determinadas entrevistas, fica nítida a influência da geografia do estádio na 

discriminação dos consumidores e no grau de envolvimento, percepção e valorização do 

produto futebol. Apesar do perfil "democrático" da arquibancada (e do jogo) enfatizado 

nas entrevistas, observa-se a divisão do estádio em dois universos em interação: o das 

torcidas organizadas e o dos torcedores ditos comuns. Universos que proporcionam 

experiências, supostamente, complementares. Alteridades expostas e reafirmadas pelas 

posições geográficas da experiência de consumo: 
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"Uma vez eu vi um jogo do Flamengo dentro da torcida organizada. 

Há uma grande diferença entre ver o jogo no meio da arquibancada e numa 

organizada. As pessoas não estão ali só para ver. Têm um compromisso sério 

com o jogo. Acabam levando os outros torcedores à catarse. Quando se está 

no meio da torcida, não há alternativa: você entra na catarse. É divertido e 

ao mesmo tempo assustador." (Mulher, jornalista, 34 anos) 

"Quando vou com algum amigo que torce pelo time adversário, fico 

nas cadeiras brancas [do Maracanã], naquela área misturada. É menos 

emocionante do que ver o jogo do lado da sua torcida. É como se faltasse 

alguma coisa". (Homem, estudante, 19 anos) 

Narrativas revelam que, por trás do reconhecido ambiente "democrático" da 

arquibancada, estão diluídas conotações, arcabouços simbólicos e estruturas políticas 

desiguais. ("Eles" fazem bagunça, "eu" torço.) Esta desigualdade aguça o entendimento 

do futebol no estádio como um fenômeno de comunicação, pois acentua sua riqueza 

informacional, ou seja, amplifica o repertório de significados possíveis, o cardápio de 

sentidos construídos pelos espectadores-torcedores. A experiência transforma-se numa 

espécie de metalinguagem, reforçando a abrangência característica do futebol; 

confirmando que é impossível compreendê-lo e vivenciá-Io apenas sob uma dimensão. 
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"O futebol é muito abrangente. É isso que me faz preferir o estádio: 

tenho contato com as várias coisas do futebol. Na televisão, apesar da riqueza 

de detalhes, isso é impos8ível. Às vezes, um jogo parece chato pela televisão 

porque com a bola não está acontecendo nada. Mas há outras coisas que 

tornam o jogo emocionante, como o show da torcida, só percebido na 

arquibancada." (Homem, estudante, 15 anos) 

Mesmo valorizado, substancialmente, pela participação ativa no espetáculo, fica 

evidente que o acompanhamento da partida no estádio extrapola a possibilidade de 

intervenção (consumada ou não). Abriga uma complexidade de valores, percepções e 

significados influenciados, entre outros aspectos, pela geopolítica do estádio. Ver o jogo 

no meio da arquibancada é diferente de vê-lo nas cadeiras compartilhadas, o que é 

diferente de vê-lo na organizada, o que é diferente de vê-lo no camarote, o que é diferente 

de vê-lo à beira do campo. Diferenças que implicam tipos e graus de participação 

variados. 

"Lá na arquibancada a participação é tanta, que se torna impossível 

levantar para ir ao banheiro. Hoje, com 61 anos, fica complicado para mim. 

Por isso, passei a acompanhar mais pela televisão. Só vou ao estádio quando 

a saudade aperta. ( ... ) Saudade de interagir com a torcida, com o jogo, com 

os jogadores, mesmo sabendo que eles podem não ouvir" (Homem, 

funcionário público, 61 anos). 
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A exemplo de ações tribais, como cantigas e coreografias, a geografia do estádio 

interfere nas variações de comportamento. Ajuda a formar códigos sociais que norteiam o 

acompanhamento da partida. Embora no estádio "ver" signifique participar, a maneira 

pela-qual o torcedor percebe o espetáculo e participa da sua história oscila de acordo com 

o local escolhido - ou imposto pelas circunstâncias. 

Enquanto acompanhar a partida "no meio da arquibancada" apresenta-se uma 

experiência essencialmente intrínseca, ativa e auto-justificável - o consumidor está ali 

para ver e participar -, o acompanhamento do jogo na torcida organizada pode adquirir 

uma conotação extrínseca. Insinua-se, assim, um paradoxo: quanto mais estreito o laço 

com o time, a devoção em acompanhá-lo de perto, mais distante fica o objeto de consumo 

original, ou seja, o jogo. Vista da organizada, a partida pode diluir-se como objeto de 

consumo. Pode virar um caminho para se chegar ao prioritário objeto de desejo: o ritual 

de torcer, ou o comando do ritual de torcer. 

o compromisso soberano em torcer, em comandar os corações, as mentes e as 

vozes no estádio, tende a impingir uma participação obrigatória, uma iniciativa 

compulsória, em vez de espontânea - o que irriga a perspectiva paradoxal: torcer toma-se 

um paroxismo, assume uma vida própria, quase autônoma, quase independente de sua 

razão de ser: o jogo. 

o gene desta vida própria encontra-se disseminado na arquibancada, como 

indicam as narrativas. (Senão o acompanhamento do jogo no estádio se reduziria a uma 

experiência óptica, e não predominantemente estética.) No entanto, manifesta-se de 

formas desiguais e, certas vezes, contraditórias. Em que pese o desejo comum de torcer, 
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de empurrar o time, de levá-lo à vitória, tais distinções, entre o torcedor profissional e o 

amador, podem explicar descompassos entre integrantes da mesma torcida ...., frutos da 

desarmonia entre diferentes significados atribuídos ao objeto de consumo compartilhado. 

"Não tenho o hábito de sentar num lugar específico. Meu único 

cuidado é não ficar em torcida organizada. Por segurança, porque às vezes 

eles confundem incentivo com apelo à violência; e por comodidade: às vezes, 

algazarra é tanta que não se consegue ver o jogo direito" (Homem, 

empresário, 39 anos) 

"Vi a final da Taça Guanabara (Aamengo 2 x 1 Botafogo, em 

24/2/2008) num camarote. Tinha vinho, uísque, estava regado. Eu nem vi o 

jogo direito, mas foi muito divertido. O importante é que eu estava lá e 

comemorei a conquista do Flamengo" (Homem, cardiologista, 55 anos) 

Mais uma vez, observa-se que o resultado da partida pode assumir uma 

importância secundária para o consumidor. Como se o produto consumido - o espetáculo 

- só estivesse completo se permitisse uma riqueza de interações e conexões simbólicas, 

que esticam ou encolhem conforme a geopolítica da arquibancada, entre outros fatores. 

"Cheguei tarde a um Fla-Flu e não havia mais lugar na torcida do 

Fluminense. Tive de sentar na do Flamengo. O Fluminense venceu por 2 a O, 

mas eu não pude comemorar os gols. Para me precaver até lamentava os gols 
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com os flamenguistas, como se fosse um deles. Claro que fiquei contente com 

a vitória. Mas a alegria foi incompleta, porque não pude vibrar com a minha 

torcida. Vibrar é essencial. Ver o jogo ganhou outro sentido naquele dia. 

Ficou incompleto." (Homem, engenheiro, 65 anos). 

5.2.6 Além das 'quatro linhas' 

As entrevistas em profundidade indicam que o valor ativo predominante no 

acompanhamento do espetáculo futebol, sobretudo no estádio, é influenciado diretamente 

pela vivência no futebol, pela memória - cognitiva, mecânica, afetiva - acumulada. 

Composta, por exemplo, da pelada com os amigos de infância, do colorido contagiante do 

Fla-Flu, do gol detalhado pelo exército de câmeras, da primeira narração ouvida no rádio, 

do abraço comemorativo no pai ou no estranho ao lado, cúmplices de arquibancada. 

Tal vivência extrapola as fronteiras do estádio e da tevê, do gramado e da tela. 

Abrange interações em outros espaços, outras geografias, e outros tempos. Favorável ao 

envolvimento - portanto, ao consumo - o aprendizado inclui desde a relação com os 

clubes nos quais é possível observar de perto os jogadores; e com os campos de rua nos 

quais se começa a vivenciar o jogo até os games de última geração. Estes simulacros 

virtuais transformam o usuário no próprio ídolo, abrem-lhe uma janela para vivenciar o 

futebol e, desta forma, poder melhor entendê-lo, melhor aproveitá-lo. 

"Meu filho passou a gostar de futebol de um ano para o outro. A 

escolinha e o videogame foram os grandes responsáveis pela mudança. Na 
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escolinha, ele vive o sonho de ser um craque. No game, ele é o craque, 

jogando no estádio lotado." (Homem, empresário, 39 anos) 

Os relatos evidenciaram que tais experiências exercem um papel complementar, 

ou mesmo pedagógico. Ajudam a formar o espectador/consumidor da partida de futebol. 

E, assim, influenciam sua percepção, seus significados, sua valorização. Embora alheias 

ao espetáculo apresentado no estádio ou na televisão, ajudam a entendê-lo. A incorporá

lo à vida e à rotina de consumo. Preparam o consumidor para fazer parte do show, 

ampliando-lhe o rol de conotações. 

o tônus cognitivo desenvolvido pela vivência do jogo - seja na prática da 

escolinha ou no campo virtual do game, por exemplo - enriquece a cadeia de significados 

possíveis. Abre o caminho para um envolvimento superior e, conseqüentemente, uma 

valorização mais intensa do espetáculo. Quanto mais o consumidor vive o esporte, quanto 

mais o futebol fez e faz parte da sua vida, maiores são o repertório de significados, o grau 

de envolvimento e o valor proporcionados pelo acompanhamento da partida - que tende a 

ser mais ativo que reativo. 

5.2.7 Aprender a desejar x Aprender a ver 

Assim como a bagagem motora cultivada na infância é determinante ao 

desenvolvimento funcional do indivíduo, a iniciação no universo do futebol mostra-se 

importante para a formação do consumidor. Exposta na forma como a maior parte dos 
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entrevistados narra a paixão cultivada desde a infância pelo futebol, a ambientação 

favorece o envolvimento. 

Sem intimidade com dribles, táticas, folclores, cantigas, provocações, dramas, 

glórias, contradições, bandeiras, vaias, silêncios, sons, cores e histórias inerentes ao 

mundo da bola, a partida aproxima-se do clichê reducionista: onze jogadores correndo 

atrás da bola. Vê-la pode não significar nada além do que uma experiência óptica, 

destituída do teor sinestésico destacado nas entrevistas. 

Ao aguçar a interação com os atributos do futebol, o estádio reforça o aprendizado 

do torcedor-espectador. Sua contribuição pedagógica não se resume ao entendimento do 

jogo em si, apontam as entrevistas. A diversidade de cenas e personagens periféricos à 

partida - ou à bola - e o caráter predominantemente ativo, a perspectiva de interferir na 

história em curso ensinam menos a ver do que desejar. Os cantos e coreografias 

comandados pela torcida organizada, as bandeiras cobrindo a massa, o eco dos rádios no 

silêncio que precede a cobrança do pênalti, o cachorro-quente do intervalo, a queda de 

muros sociais e econômicos no abraço do gol, os fantasiados que roubam a cena, o coro 

de impropérios ao árbitro, o drible antológico e o drible furtivo, o craque e o perna-de

pau igualmente queridos pela arquibancada, entre outros matizes realçados no estádio, 

mostram por que e como o desejo pelo futebol se constitui. 

"Como meu pai era diretor do Flamengo, eu cresci vendo os 

profissionais treinando na Gávea. Esta proximidade com os ídolos, com a 

geração de ouro, da qual faziam parte Zico, Andrade e Carpegiani, foi 

fundamental para me deixar viciado em futebol. Ter jogado bola na rua 
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também foi fundamental: no Flamengo, no Federal, no Aterro ... Os anos 

passavam e as peladas [partidas de futebol na rua] só iam mudando de ponto. 

( ... ) Ir ao estádio foi igualmente importante para me tomar um ser do futebol, 

para entender melhor o que o futebol podia me dar." (Homem, preparador 

fisico, 39) 

o estádio ajuda o espectador-torcedor a constituir uma rede de significados 

importante para formar e guiar o desejo pelo futebol. As declarações confirmam que, 

além do elo com o inesperado - suposta marca do futebol -, a vivência acumulada e a 

possibilidade de intervir na trama e criar significados, em vez de simplesmente assisti-la, 

movimentam o consumo. 

Na arquibancada, a riqueza de associações conotativas atribui ao 

acompanhamento do jogo uma ênfase estética, conforme a abordagem semiológica (Eco, 

2001). O consumidor transforma-se, certas vezes, na própria mensagem. Tem a chance

ou a sensação - de construí-la de acordo com escolha e ordenação próprias dos 

personagens. 

Este poder, peculiar à vivência estética, tangencia o consumo de uma experiência 

extraordinária, cujo sistema de valorização subverte a abordagem utilitarista. A "presença 

constante do inesperado" revela-se ferramenta pedagógica na formação do espectador

torcedor, no aprendizado do desejo de acompanhar futebol. Revela-se uma janela aberta à 

construção de significados que aguçam o envolvimento, o consumo. 
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"O Parque Antarctica é um alçapão ao contrário. A torcida 

palmeirense pega no pé do jogador logo nos primeiros erros. Vi várias vezes 

jogadores se intimidarem com perseguições do tipo 'sua mulher está com 

outro' (. .. ) Mostra como a torcida pode mudar completamente o rumo da 

partida. ( ... ) É como sefosse um transe dionisíaco (. .. ) Ou o queFreud chama 

de sentimento oceânico, uma sintonia energética, uma integração psicológica 

ao espetáculo". (Homem, sociólogo, 55 anos) 

"A torcida pode virar a principal personagem do jogo. Para o bem e 

para o mal. Às vezes a torcida fica burra e pára de apoiar, de vibrar" 

(Homem, estudante, 15 anos) 

"( ... ) Quando a torcida esfria, é outro tipo de participação. Também 

pode influenciar o resultado". (Homem, funcionário público, 61 anos) 

Uma situação inusitada, como a tentativa de penetrar no Maracanã, pode ocupar 

um lugar de maior destaque na história do jogo do que um gol. Um personagem singular 

pode valer mais do que uma vitória do time de coração - como ilustram três personagens 

citados pelos entrevistados: o atacante Fio Maravilha, do Flamengo; o tricolor Careca, 

que passeava pela arquibancada banhado de pó-de-arroz; e o não menos folclórico Jaime 

de Carvalho, cuja charanga amealhou gerações de rubro-negros. Nas entrevistas, ficou 

claro que os personagens podem não estar diretamente ligados ao jogo, ao espetáculo 
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observado - o que reforça a importância cultural e social para as tramas relacionadas ao 

futebol. 

"Para entender melhor o Fla-Flu, extrair o melhor deste clássico 

simbólico, é necessário mergulhar nas histórias de Nelson Rodrigues. Neste 

aspecto, a tevê e o estádio se igualam: criam personagens que fogem ao 

racional e ajudam a curtir o futebol. Como o Obina, recém-adotado [ídolo] 

pela torcida do Flamengo. Como jogador, é uma piada. Como personagem 

folclórico, é um craque. Futebol é isso: a presença constante do inexplicável, 

do inesperado, que pode ser mais vivido no estádio". (Homem, preparador 

físico, 39 anos) 

"( ... ) o Garrincha era um Chaplin, muitos passaram a acompanhar 

futebol por causa dele. Ídolo é essencial. Mas há outras referências 

importantes. Aquele livro do João Saldanha, 'Os subterrâneos do futebol', 

que conta bastidores do futebol, me cativou, assim como cativou meu filho. 

Aliás, meu filho era vascaíno e passou a ser botafoguense depois de ler o 

livro". (Homem, sociólogo, 55 anos) 

"Quando eu era criança, ver o Flamengo no Maracanã era uma 

grande brincadeira. A charanga do Jaime de Carvalho ditava o ritmo. Certa 

vez, eu fiquei sem ingresso, porque cheguei atrasado, e tentei penetrar no 
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estádio. O guarda me pegou e acabei voltando. Mas essas histórias é que 

tornam o futebol mais divertido. Essas histórias é que me tornaram um 

amante do jogo". (Homem, funcionário público, 61 anos) 

Mesmo para os consumidores que acompanham as partidas predominantemente 

pela televisão, a torcida adquire um papel central no ensinamento do desejo. Indica o que 

e como desejar, indica como torcer, participar. 

De bússola, a torcida pode virar o alvo principal dos olhares. Chega, em 

determinadas circunstâncias, a ofuscar o jogo propriamente dito, para tomar-se objeto de 

consumo. Ao virar o centro das atenções, pode até levar à perda da suposta apoteose do 

futebol - o gol -, como admitiram alguns entrevistados: de tão entretidos e envolvidos 

com as ações da torcida, acabaram não vendo, como se diz, a bola entrar. Algo mais 

difícil quando se vê o jogo pela televisão. 

Entrevistado - A televisão enfia o espectador dentro do jogo. No 

Maracanã, fica-se tão admirado com tudo em volta, que às vezes, a última 

coisa que se vê é o jogo. Cansei de perder gol. É a torcida que chama a 

atenção, é o cara engraçado, é o tumulto, é o canto da galera. Isso faz parte 

do contexto, faz o programa ficar mais divertido. A televisão leva o cheiro. 

Mas emoção, só no estádio. " 

Entrevistador - Como assim 'o cheiro'? 
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Entrevistado - A tevê ajuda a entrar no clima do jogo. Mostra a 

preparação dos times, a ida dos jogadores para o estádio. De certa forma, 

permite que o torcedor concentre com o time. Porque o torcedor começa a 

jogar antes da partida. Nada retrata melhor isso do que Copa do Mundo: o 

jogo começa na decoração das ruas. Futebol arrebata, não há meio-termo 

(. .. ) Mas só o estádio consegue aguçar todos os sentidos. O Maracanã é 

sinestésico. Os sons, as cores, o abraço com o desconhecido, o xingamento. 

Ali se está inserido num clube. Tem de cumprir os rituais de torcedor, senão 

vira um peixe fora d'água. 

Entrevistador - Ter de cumprir os rituais o incomoda de alguma 

forma? 

Entrevistado - Não, pelo contrário: torna o programa mais divertido. 

Até os apertos fazem parte do contexto, o enredo, o tempero. Se você quiser ir 

ao Maracanã e não quiser passar aperto, então é melhor nem sair de casa. 

Fazer parte da arquibancada é estar dentro de uma panela de pressão. Faz 

parte do clima. 

Entrevistador - O que não pode faltar neste clima? 

Entrevistado - Um jogador como Romário, que concilia desempenho e 

empatia, é essencial para levar o torcedor ao estádio. Mas o principal 

atrativo é a própria torcida, que acaba virando protagonista do espetáculo, 

como vimos na arrancada do Flamengo no Campeonato Brasileiro de 2007. 

Os torcedores mudaram o rumo do time: ameaçado de rebaixamento, acabou 

na Libertadores". (Homem, preparador físico, 39 anos). 
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Os relatos também indicam uma função pedagógica da televisão, igualmente 

importante para a consolidação do espectador-torcedor. No entanto, percebe-se uma 

distinção do tipo de aprendizado. Na tela recheada de recursos eletrônicos, o espetáculo 

adquire uma conotação mais didática - principalmente em relação ao jogo propriamente 

dito. Pode-se dizer que, enquanto o estádio ensina a desejar, a tele~isão ensina a ver. 

Tal diferença não significa antagonismo. Em vez de oposição, as entrevistas 

apontam um caráter complementar entre as aprendizagens proporcionadas pelo estádio e 

pela tevê - ambas essenciais à formação do consumidor. 

As variações pedagógicas refletem a diferença central, indicada pelos 

entrevistados, entre o acompanhamento do jogo no estádio e pela tevê: o grau de 

participação do consumidor. A arquibancada propicia uma experiência 

predominantemente ativa; já o sofá representa uma experiência predominantemente 

reativa. No estádio, o espectador vive a perspectiva não apenas de intervir no objeto de 

consumo, mudar o enredo em construção, mas de virar até protagonista da história -

acima da bola, do craque, do gol. Valoriza a possibilidade de tomar-se protagonista e 

criar uma cadeia de significados a partir de uma trama aberta, em vez de simplesmente 

contemplá-la. 

No sofá, a intervenção efetiva na trama não faz parte da experiência. O espectador 

recebe um pacote acabado, coalhado de referências, detalhes, ângulos variados de uma 

mesma cena - que o ajudam mais a ver do que a se envolver. Embora a riqueza de 

referências seja capaz de recriar um estado psicológico de tensão próximo ao do estádio, 

de fazer o espectador "mergulhar no clima" do jogo, como relatam os entrevistados, o 

consumidor não vive a expectativa de intervir no objeto de consumo. Vê, vibra, torce, 
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mas a proximidade orquestrada pelas câmeras invasivas, minuciosas, é incapaz de tomar

lhe parte do espetáculo. 

A câmera aproxima, mas não inclui. Transporta o espectador para dentro do 

vestiário, do gramado, até para dentro dos jogadores, flagrando reações emocionais 

despercebidas ao olhar distante. Este mergulho não é suficiente para incluí-lo na liturgia 

do espetáculo. No entanto, ao devassar a trama, escancarar os bastidores, multiplicar os 

ângulos, repetir as cenas, a televisão ensina. Aguça a percepção. 

Entrevistado - O torcedor no estádio, por mais que haja a grande 

defesa, o gol, o drible, nunca é coadjuvante. No sofá, nós somos coadjuvantes. 

Mesmo com todo aquele cerimonial - a cerveja gelada, o telão, os amigos -, 

nos sentimos meio impotentes. Não há como jogar junto, como interagir com 

os jogadores com os outros torcedores. Quando o Zico ia bater um pênalti, 

nós batíamos com ele. Em casa, pela tevê, deixamos de pertencer a uma 

liturgia, a uma rede simbólica que dá graça ao futebol. Quando revejo na 

tevê Flamengo x Atlético-MG, decisão do Campeonato Brasileiro de 1981, eu 

me emociono, porque eu estava lá. Eu fazia parte daquela imagem. ( ... ) Na 

televisão, o jogo é comida congelada. No Maracanã, é a comida com 

tempero. 

Entrevistador - E o que é o tempero? 

Entrevistador - É uma riqueza de cenas e personagens que passam ao 

largo da câmera. (Homem, publicitário, 46 anos) 
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A impossibilidade de interferir na trama, de fundir consumidor e objeto de 

consumo, aproxima o acompanhamento da partida pela tevê de uma experiência 

essencialmente reativa. Consumir não significa participar, e sim ver. Ver, sobretudo, o 

detalhe, a minúcia, o bastidor - informações alheias à visão panorâmica do estádio. 

Todavia, ao ver melhor, o espectador passa, supostamente, a entender melhor o futebol -

o que, como já foi destacado, o torna mais inclinado ao consumo. 

Na maior parte dos relatos, o acompanhamento do espetáculo futebol no sofá 

mostra-se intrínseco, porque é um fim em si mesmo, não serve como ponte para objetivos 

prioritários; auto-orientado, porque implica a fruição do próprio espectador; e reativo. , 

Tais características associam a partida acompanhada pela tevê da estética, segundo o 

modelo de Holbrook (1999). 

As entrevistas esboçam, entretanto, certa dicotomia entre o valor estético 

preconizado por Holbrook e o acompanhamento do jogo pela tevê. O juízo estético, 

como sustenta também a visão semi ótica, supõe subjetividade. Não obedece à linguagem 

conceitual. Não se abastece da lógica, mas de conexões associativas impulsionadas por 

painéis simbólicos. Alimenta-se do inesperado, não do previsível. Exige, portanto, um 

objeto aberto, inacabado, em vez de pronto, definido, como se caracteriza a mensagem 

televisiva (a despeito das - ainda incipientes - aplicações interativas). 

Se por um lado a tevê ajuda a ver e a entender o futebol, por outro restringe o 

campo simbólico, as conotações associativas, limitando o horizonte da experiência 

estética. Prevalece a mensagem retórica. Prevalecem a exatidão, a explicação matemática 

da arrancada, do drible, do gol. Há pouco espaço para o inesperado, justamente a 

característica mais peculiar do jogo - como confirma a maioria dos relatos. 
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5.2.8 Tabelinha sofá-arquibancada 

A maior parte dos entrevistados aponta um tom complementar entre as 

experiências predominantemente ativa do estádio e predominantemente reativa da 

televisão; entre o didatismo da televisão, na qual o inexplicável não resiste, e o mosaico 

simbólico do estádio; entre a contemplação no sofá e a participação na arquibancada. 

Os entrevistados consideram as experiências não-excludentes, realçando a 

importância da tabelinha tevê-estádio para a percepção e a valorização do espetáculo 

futebol. No entanto, percebe-se nos fragmentos narrativos uma distinção entre os 

significados depreendidos pelos dois tipos elementares já descritos de espectador

torcedor: iniciado e aprendiz. Enquanto para o primeiro a mensagem referencial da 

televisão pode soar redundante, ou ser usada como um reforço cognitivo, para o outro 

representa um potente instrumento de aprendizado - e, conseqüentemente, de 

aproximação, de afinidade ao objeto de consumo. 

"Acho legal as 40 câmeras que contam a história do jogo na tevê. 

Deixa o futebol mais fácil de ser visto. Mas, para entendê-lo, é preciso 

vivenciar o estádio. Estádio e televisão formam uma boa dupla, se completam 

(. .. ) A tevê me ajudou a despertar a vontade de ver os jogos no estádio. Eu 

queria ver o Zico mais de perto. Depois aconteceu o contrário: a vivência no 

estádio me ajudou a perceber melhor o jogo na televisão". (Homem, 

publicitário, 46 anos) 
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Entrevistado - ( ... ) para os iniciados, a tevê às vezes é redundante: 

repete o óbvio. Mas, 0'1tras vezes, mostra o detalhe despercebido, ajuda a 

entender essa coisa complexa, louca, que é o futebol. Para entendê-lo 

plenamente, não basta saber as regras. É preciso contar com a ajuda de 

Deus. 

Entrevistador - O didatismo da tevê ajuda aformar o torcedor? 

Entrevistado - Claro. Ajuda a torná-lo familiarizado com o futebol. 

Hoje, o garoto começa a gostar de futebol pela televisão. É assim com o meu 

filho. Por isso eu defendo a instalação de telões nos estádios. 

Entrevistador - Isso não prejudicaria a presença do inesperado, tão 

valorizada pelos torcedores? 

Entrevistado - Um pouco, mas tornaria o espetáculo mais honesto. E 

não seria bastante para prejudicar o seu principal atrativo: a 

imprevisibilidade. Não há por que separar o futebol [apresentado] na tevê e 

no estádio. Um não vive sem o outro". (Homem, preparador físico, 39 anos) 

Positivo ao consumo, o sentido de complementariedade evidenciado nas 

narrativas pode evoluir para um desejo de conjugação entre o didatismo da tevê e a 

interação num mesmo ambiente. Como se mirassem um sonho dourado, entrevistados 

sugerem a adoção de recursos televisivos no estádio. Outros, porém, consideram o uso de 

telões em estádio uma contradição nociva à espontaneidade do espetáculo. Eis uma bola 

dividida. 
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5.2.9 Bola dividida 

o acaso dificilmente sobrevive à radiografia das câmaras e comentários, apontam 

os relatos. A mensagem televisiva deixa pouco ou nenhum espaço para associações 

conotativas, beira a redundância, pois o compromisso com a didática e o show (em última 

análise, o compromisso com a grande audiência inerente ao meio de comunicação de 

massa) converte o espetáculo futebol num produto acabado, explicativo. Neste ponto, as 

narrativas indicam bola dividida. Para uma parte dos entrevistados, o didatismo da tevê 

arranha a "graça" do produto. Embora tal particularidade se mostre insuficiente para 

conter o consumo, o espetáculo torna-se menos valorizado. 

A fim de compensar a limitação de envolvimento, alguns recorrem a artifícios 

como tirar o som da tevê. Assim, sem a intervenção do narrador e do comentarista, criam 

brechas para compor a história em andamento. Na trincheira do silêncio, resistem à 

suposta redundância e, sobretudo, à feição impenetrável do enredo. 

"Na tevê, eu vejo o que ela mostra. Ele sempre acompanha a bola, e 

isso me incomoda um pouco, porque o futebol é jogado também sem a bola. 

( ... ) Às vezes, o comentário é ridículo: fala algo que não está acontecendo no 

jogo, nada a ver. E não posso mudar". (Homem, estudante, 15 anos) 

"A televisão segue a mitologia hollywoodiana: tem de criar mitos e 

tipos. O Alexandre Pato [Alexandre Pato, atacante do Milan e da Seleção 

Brasileira], por exemplo. Faz um gol e já vira a nova coqueluche. Este 
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compromisso com a espetacularização toma o jogo um tanto artificial. (. .. ) O 

envolvimento é menor. No sofá eu não reencontro a criança que ouvia os 

jogos do Palmeiras no rádio. No estádio, eu me reencontro, volto a brincar 

( ... ) Acho os comentários óbvios e excessivos, mas não chego a desligar o 

som". (Homem, sociólogo, 55 anos) 

Para outra parte dos entrevistados, o grande volume de referências do futebol 

apresentado pela tevê - conseqüentemente, a perda simbólica e interativa em relação à 

mensagem apresentada no estádio - não contamina a "graça" do produto. Pelo contrário, 

realça o futebol. Facilita a sua percepção e, desta forma, a sua valorização. O 

detalhamento do espetáculo é positivo: ajuda a entendê-lo melhor, tornando-o mais 

"interessante". Escorado em avanços tecnológicos como infográficos, o didatismo 

mostra-se aliado do consumo. 

"Antigamente, a boa era pegar um ônibus para ver o treino. 

Atualmente, a televisão nos joga dentro do treino, da concentração. É 

fundamental para o crescimento do esporte e do consumidor. O Pato 

[Alexandre Pato, atacante do Milan e da Seleção Brasileira] só é o Pato por 

causa da televisão. No Maracanã, a gente fica disperso: é o cara engraçado, 

o outro xingando, é o tumulto da torcida. Na tevê, não. Eu vejo o jogo. Vejo o 

gol de vários ângulos." (Homem, preparador físico, 39 anos) 
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"A televisão aproxima e ao mesmo tempo distancia. Aliás, para ver 

melhor o jogo com a lupa tevê, é importante ter vivenciado o esporte. Ajuda o 

espectador a se envolver com o espetáculo. ( ... ) Ao ver, por exemplo, o 

detalhe do gol perdido, a gente pode fazer o comentário clássico: 'até eu 

faria '. Ou o contrário: a gente percebe a complexidade de uma jogadq e vê, 

paradoxalmente, como está distante." (Homem, sociólogo, 55 anos) 

"( ... ) Ter passado pela experiência de ver o Flamengo no Maracanã, 

de abraçar um desconhecido na hora do gol e outras coisas incomuns, me deu 

mais prazer em ver o jogo pela televisão. Eu sinto que eu tenho mais prazer 

do que amigas que nunca foram ao estádio, me sinto privilegiada. " (Mulher, 

jornalista, 34 anos) 

Apesar das visões divergentes, por vezes opostas, sobre as implicações do 

acompanhamento de futebol pela tevê no consumo, as narrativas convergem em dois 

pontos: a) o reconhecimento da experiência como essencialmente referencial, didática, na 

qual a contemplação da minúcia se sobrepõe à participação e à possibilidade de intervir 

no enredo em curso; b) a perspectiva de complementariedade em . relação ao 

acompanhamento no estádio. Diferentemente do que se possa supor, não se identifica nos 

relatos uma relação de exclusão, sequer de concorrência entre as apresentações do 

espetáculo no estádio e na televisão. Pelo contrário, a maior parte dos relatos destacou a 

relevância da conjugação entre sofá e arquibancada para o entendimento e a valorização 
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do produto futebol. Em última análise, para a formação e a sustentação do consumidor de 

jogos de futebol. 

"O cara que vê o jogo no estádio quer ver o detalhe na televisão". 

(Homem, sociólogo, 55 anos) 

"A televisão mostra melhor a partida, esclarece os lances duvidosos. 

Eu comecei a gostar de futebol vendo o Flamengo na televisão. ( ... ) Sou 

favorável ao telão no estádio. Ajuda a acompanhar melhor o jogo. Às vezes 

na hora do gol sobe um cabeção na minha frente e eu perco parte da jogada. 

Se tivesse o replay, eu teria como recuperar a jogada. Sem contar que, ao 

esclarecer um lance polêmico, o telão pode evitar comportamentos 

agressivos. Telão e arquibancada não são incompatíveis.". (Homem, 

professor de educação física, 33 anos) 

"Se eu consigo me concentrar, o jogo na televisão fica muito atraente. 

No estádio, há o calor. Não há como retratar a vibração de jogar junto com o 

time. Naquele 6 a O do Flamengo sobre o Botafogo (Campeonato Carioca de 

1981), quando o Andrade marcou o último gol foi um delírio. Depois revi 

várias vezes na televisão, para ver melhor e curtir cada gol. (. .. ) O ideal seria 

combiná-los (a emoção do estádio e a descrição da tevê)". (Homem, 

funcionário público, 61 anos). 
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Assim como as narrativas revelam equivocadas ou precipitadas suposições de 

exclusão e concorrência entre o espetáculo na tevê e no estádio, seria igualmente 

enganoso revestir de teor pejorativo o caráter predominantemente contemplativo do sofá. 

Ainda que tal característica tenha sido identificada, em fragmentos narrativos, como um 

contraponto à experiência predominante ativa, e não meramente reativa, da 

arquibancada, as entrevistas mostraram, por outro lado, que a contemplação também 

pode favorecer o entendimento e a valorização do futebol: 

"Na tevê, eu fico mais concentrado. Se o jogo for bom, eu vejo como 

se fosse do meu time, com a mesma concentração. Os rituais, como pôr a 

cerveja para gelar, são feitos antes de a partida começar, para que nada 

atrapalhe a atenção no jogo. Por isso, prefiro vê-lo sozinho do que 

acompanhado de pessoas que não entendem de futebol. No estádio, fica-se 

mais disperso." (Homem, preparador físico, 39 anos) 

"Comecei a assistir a jogos de futebol pela televisão como um 

programa entre amigos. Depois, a experiência na tevê me ajudou a entender 

mais, porque a gente aprende muito observando, vendo o detalhe. ( ... ) Então, 

eu me senti preparada para ver os jogos no estádio, participar daquela festa. 

Eu não era mais um peixe fora d'água, como minhas amigas. ( ... ) À medida 

que entendia mais, queria ver mais. Na Copa [do Japão, em 2002], acordava 

cedo para ver o Brasil pela televisão. Não perdia um jogo" (Mulher, 

jornalista, 34 anos) 
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Embora o tom contemplativo, reativo, tenha se mostrado predominante nas 

descrições na experiência no sofá, em contraste com o tom predominantemente ativo da 

vivência na arquibancada, certos relatos evocam um teor participativo no 

acompanhamento da partida pela tevê. Esta participação, entretanto, apresenta uma 

distinç~o significativa em relação àquela observada no estádio: a (in)capacidade de 

intervir na história em andamento, naquele enredo formado não só pelo jogo, mas pelos 

torcedores, pelo juiz, pelos ambulantes, pela fração de silêncio que precede a explosão do 

gol, pelas aquarela de bandeiras e camisas, pelo drible arrebatador, pelo sabor do 

cachorro-quente no intervalo, pelo cheiro dos rojões, pelo contraste entre o azul 

desbotado do céu vespertino e o verde do gramado. 

5.3 Auto-orientado x Alter-orientado 

o acompanhamento do jogo, tanto na tevê quanto no estádio, revela-se 

essencialmente auto-orientado. Decorre da experiência propriamente dita do consumidor, 

da maneira como percebe e aproveita o futebol, independentemente de efeitos produzidos 

em terceiros. 

Em que pesem os dois tipos básicos de consumidores de futebol apontados nas 

entrevistas - "iniciado" e "amador" - e os comportamentos mais ativos ou mais reativos 

predominantes na arquibancada e no sofá, o valor do espetáculo futebol deriva da relação 

direta entre o espectador-torcedor e o objeto de consumo. Não é orientado de acordo com 

sistema de valores sociais ou de grupos (família, profissão, bairro, país). Como ficou 

evidente nas entrevistas, o espectador-torcedor quer, essencialmente, em aproveitar a 

experiência. 
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"Quando decido ver um jogo, vou com tudo, não estou ali de olho em 

outra coisa. O que não quer dizer que. eu fique vidrada o tem/J.0 todo nos 

jogadores, na bola. Às vezes, um torcedor ou uma cantiga me chama a 

atenção. Mas isso faz parte do jogo, o deixa mais divertido. É isso que as 

minhas amigas não entendem. Para elas, futebol é só um jogo. E gente sabe 

que é muito mais, não é?" (Mulher, jornalista, 34 anos) 

"Se eu dependesse dos meus amigos e, especialmente, da minha 

namorada, não veria futebol. Eles têm outros interesses. Mas eu não 

abandono o futebol. Ver os jogos do Botafogo é uma dos melhores 

programas, mesmo que o time perca." (Homem, estudante, 19 anos) 

Determinados relatos evidenciam, no entanto, que o acompanhamento pode 

assumir um caráter alter-orientado. Baseia-se não na relação direta entre o consumidor e 

o objeto de consumo, e sim em valores prestigiados por subgrupos sociais. Como uma 

necessidade de auto-afirmação: 

"Na minha adolescência, ir ao estádio também era necessário para 

auto-afirmação. Senão, ficaria de fora dos papos na escola. Fazer parte da 

torcida do Flamengo estava na moda entre os garotos do Leblon. Como ser 

carioca e não entender um Fla-Flu? Para entender o futebol e a alma 
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carioca, é preciso viver um Fla-Flu. Tem vascaíno que vai escondido" 

(Homem, preparador físico, 39 anos). 

"( ... ) revejo muitas vezes um lance para não ficar vendido com a 

galera da escola. Eu tenho que mandar bem. " (Homem, estudante, 15 anos). 

A despeito de fragmentos narrativos alter-orientados, prevalecem nas entrevistas 

as evidências de auto-orientação. As narrativas evidenciam o acompanhamento do 

espetáculo futebol como uma experiência predominantemente intrínseca, ativa e auto

orientada. Desta forma, caracteriza-se como jogo (play) na tipologia de Holbrook (1999). 

No sofá e, em determinadas momentos, até na arquibancada, o acompanhamento 

assume um perfil reativo. Aproxima-se do que o modelo de Holbrook (1999) classifica de 

estética (valor auto-orientado, intrínseco e reativo). 

Numa escala menor, o consumo adquire um caráter extrínseco, toma-se um 

passaporte para uma experiência mais desejada. Como o espectador que devora os 

replays da televisão ou o esquema tático melhor percebido com a visão panorâmica do 

estádio a fim de se impor no trabalho, na escola, na vizinhança. Como o torcedor 

"profissional" mais preocupado em conduzir as mentes em corações na arquibancada do 

que no jogo propriamente dito. O acompanhamento do futebol toma-se extrínseco, pois o 

objeto principal está fora da experiência em si. 

No caso do espectador atrás de informações que se convertam em ascendência 

social, as entrevistas indicam que o consumo tende a ser também essencialmente reativo 
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e auto-orientado - caracterizando-se como excelência na tipologia de Holbrook (1999). 

Todavia, não se observa nos relatos necessariamente um alinhamento entre a excelência 

de desempenho, a performance do time, e a valorização extrínseca. O consumidor 

valoriza a excelência não do jogo propriamente dito, mas das informações capazes de 

gerar um trunfo cognitivo a ser usado num subgrupo social. 

No caso do profissional que põe o ato de torcer, de comandar a massa, acima do 

jogo, o consumo tende a ser, além de extrínseco, essencialmente ativo e auto-orientado. 

Caracteriza-se, no modelo de Holbrook (1999), como eficiência. Entretanto, a eficiência 

não vem diretamente do jogo em si; não vem do placar, ou do número de dribles, ataques, 

gols. Vem do sucesso em comandar cantigas e coros, em tomá-los parte do espetáculo, 

em reger os cúmplices de arquibancada, em aproximar o estádio de um teatro 

shakespeariano. Eficiência que, por sua vez, depende muitas vezes da eficiência da 

equipe, da qualidade do jogo. E vice-versa. 

Parte dos relatos aponta que o acompanhamento do futebol, em raras 

circunstâncias, deixa de ser orientado pelo próprio consumidor e é guiado, 

principalmente, por valores de subgrupos sociais. Como o adolescente que precisa 

entender o que é um Fla-Flu para ser aceito na comunidade jovem da Zona Sul carioca. O 

consumo adquire um caráter de auto-afirmação, apresentando-se essencialmente reativo e 

extrínseco. Caracteriza-se como estima na tipologia de Holbrook (1999). 
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6. APITO FINAL: CONCLUSÃO 

A valorização da partida de futebol apresenta-se significativamente influenciada 

pela forma com a qual o espectador-torcedor constrói os significados na experiência de 

consumo. Percebe-se, desta forma, uma associação entre a abordagem semiológica, para 

a qual o valor (da informação) decorre das possibilidades de escolhas, de significados 

possíveis, e a proposição de Holbrook, para o qual o valor de consumo se sustenta numa 

vivência interativa. Quanto maior a capacidade de o espectador criar significados, maior 

será a valorização do espetáculo exibido no estádio e na televisão. 

As entrevistas indicam que o consumidor de futebol não espera necessariamente a 

vitória, não espera apenas testemunhar um jogo. Espera vivenciá-Io, interagir com seus 

agentes, mergulhar num ambiente marcado por uma dose tradicionalmente generosa do 

imprevisível. Espera fazer parte da trama, se possível modificá-la, ou ter a sensação de 

modificá-la. Neste sentido, o consumo aproxima-se de uma experiência estética, aberta à 

construção de significados. As empresas e/ou clubes que gerenciam o futebol devem 

preocupar-se em oferecer não só o jogo ou um "bom jogo" propriamente dito. Pois a 

coreografia da massa de torcedores ou o gesto espontâneo de um jogador folclórico ou o 

sabor de infância do cachorro-quente no intervalo, por exemplo, podem representar muito 

mais do que um gol. 

Mesmo os torcedores do sofá, mais acostumados a ver o jogo pela tevê, 

mostraram-se atinados no contexto do futebol, e não meramente na partida radiografada 

pelo batalhão de câmeras. Cobram do batalhão de câmeras, mais que detalhe 

despercebido à primeira vista, um mergulho intenso no universo do futebol, uma devassa 

dos seus escaninhos, seus bastidores; algo além da bola, do drible e do gol, algo que 
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irrigue a conexão afetiva com o esporte, que os façam interagir a despeito da distância. 

Buscam, como apontam as entrevistas, um estar-junto, buscam o pertencimento à tribo 

do futebol, a um contexto e seus interstícios, seus vãos, suas contradições. Da perda no 

mundo complexo do futebol brota a vontade de (mais) consumi-lo. Os gestores do 

produto futebol precisam estar atentos a este caráter subjetivo, marcadamente estético, 

observado no acompanhamento da partida tanto pela televisão quanto no estádio - porém 

com graduações distintas. 

Embora a arquibancada possa atiçar uma experiência predominantemente estética 

e, na televisão, o jogo adquira um teor predominantemente didático, e até redundante em 

determinadas circunstâncias; seria um equívoco enquadrar-lhes em categorias herméticas. 

Ao ver futebol na tevê, o consumidor não adquire um comportamento exclusivamente 

contemplativo. Mesmo à distância, deseja participar, não da partida, mas do contexto 

coletivo no qual interagem jogadores, torcedores, rivais, bandeiras, gols, faltas, dribles, 

provocações, memórias, cantigas de guerra, canções de amor, imperfeições, subversões. 

Seria simplista afirmar que a televisão deve se diferenciar do estádio por 

aproximar e detalhar o espetáculo, tornando-se atraente, sobretudo, pelo volume de 

informações - especialmente didático para espectadores iniciantes, mas elucidativos para 

os iniciados. Em que pesem o componente jornalístico da transmissão esportivo e o larga 

utilização de recursos tecnológicos comprometidos com a indústria do entretenimento, 

não está necessariamente na carga de informações objetivas, tampouco na pirotecnia 

visual que aproxima o jogo de um show, a chave para a inclinação ao consumo. A chave 

pode estar na capacidade de o espetáculo (re )ligar o espectador ao mundo do futebol, à 

alma do futebol, aos matizes e dualidades que a compõem. A chave não está, portanto, 
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obrigatoriamente no esclarecimento de um lance duvidoso ou no ângulo improvável com 

o qual um gol é exibido. Pode estar num lance antigo revivido na tela, ressuscitado pela 

computação, que expõe a face mais humana ou mais controversa ou mais desconcertante 

de um esporte cercado pelo intangível. 

Tomadores de decisão devem levar em conta esta subjetividade primordial, 

identificada nas narrativas, que carreia a vontade de acompanhar futebol, seja no estádio, 

seja na televisão. Como fica claro nas entrevistas, o interesse principal do consumidor 

não raramente se desloca do campo, da bola, do jogador, para um ponto fora das quatro 

linhas - porém relevante para a construção de significados, relevante para a trama 

complexa do futebol: um torcedor folclórico, a fisionomia de um gandula, as mãos em 

sincronia xingando o juiz, a escalada comemorativa no alambrado etc. Pontos que devem 

ser contemplados pelo gestor, para mitigar o risco de o produto futebol ganhar uma 

partitura acentuadamente objetiva, descolada do fato de o torcedor-espectador buscar 

algo além do gol, além do resultado. É recomendável, então, que tanto o estádio quanto a 

televisão produzam um ambiente propício àquela subjetividade primordial, um ambiente 

propício não só à melhor contemplação, ao melhor entendimento do jogo, mas à melhor 

vivência do futebol como um passaporte à emoção. 

As características peculiares de consumo e as respectivas formas de valorização 

observadas na pesquisa não devem ser assumidas como parâmetros estanques para 

modelos de gestão. Suas especificidades devem ser compreendidas à luz de uma 

perspectiva conjunta, integrada, talvez complementar, do consumo da partida de futebol 

como uma experiência pautada menos pela objetividade de números, placares, 

desempenhos, do que pela delicada subjetividade de gestos, interações, contradições, 
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dicotomias, erros, vazios, silêncios, surpresas, paixões - tendendo, em algumas situações, 

a aproximar-se de uma experiência extraordinária. 

Em vez de excludentes ou, como muitos imaginam, concorrentes, estádio e 

televisão mostram-se complementares. Talvez o grande desafio dos gestores seja 

coordenar seus atributos específicos para amplificar a conexão do espectador-torcedor 

não só com a partida, mas principalmente com o contexto do futebol - de maneira a 

cativar e sustentar um consumo efetivo. Para potencializar o futebol como a jóia da coroa 

da indústria de entretenimento, o aperfeiçoamento da tabelinha estádio-tevê apresenta-se 

essencial. 

Por reunir um extenso cardápio de imagens coligadas, além do jogo em si, e de 

significados possíveis - o que a semiologia chama de alta temperatura conotativa -, o 

estádio assume um tom poético, freqüentemente dionisíaco, como apontam as narrativas. 

A complexidade de informações e a abertura à construção de significados favorecem um 

ponto de grande valor: a participação, a interação na trama, na teatralidade que 

transforma jogadores, árbitro, torcedores, gandulas, ambulantes, bandeiras etc. num 

organismo dinâmico e primordial. Um organismo que inverte convenções, subverte 

identidades, provedor em potencial de emoções. 

Relevante à percepção de valor do produto futebol ao vivo, a possibilidade de 

intervenção é um traço forte da experiência no estádio. Contribui para conferir-lhe um 

caráter excepcional: ali o consumidor tem permissão para extravasar, subverter 

convenções do lado de fora. O estádio vende o reencontro, ainda que temporário, com a 

necessidade primitiva da expressão. Constitui-se uma ágora moderna, o que lhe confere 

uma dimensão extraordinária e, conseqüentemente, acrescenta valor de consumo. 
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o acompanhamento do espetáculo na arquibancada transcende o reforço à 

mensagem didática da televisão. A inclusão na tribo do futebol repr~senta a entrada num 

mundo que insinua restaurar a capacidade de comunicação, o tempo, a identidade, as 

tradições, a essência primitiva. Abre espaços para entrever e exercitar interpretações e 

vivências além das condicionadas por estereótipos. 

o estádio acolhe este traço paradoxal: acentua os códigos do torcedor, intensifica 

a potencialidade comercial do produto futebol ao vivo, ajuda a mantê-lo no topo da 

indústria de entretenimento; e permite, em sua essência tribal e estética, a fuga de clichês 

úteis ao consumismo. Numa face, o estádio revela-se complemento ao didatismo da tevê 

e reforço à padronização do futebol e dos comportamentos associados a tal produto. Na 

outra face, resistência à planificação dos universos sensoriais e ao abafamento das 

individualidades. Por caminhos desiguais, ambas aguçam a procura pela vivência tribal. 

Fortalecem o apelo de consumo do futebol. 

A incerteza do gol, e sua natureza indomável, subversiva à disciplinização do 

tempo; a possibilidade de integrar-se à narrativa e alterá-la; a perspectiva de estabelecer 

novas interpretações, novos olhares, e de se expressar fora de limites impostos pelos 

clichês informacionais e sociais. Para o bem e para o mal, o estádio carrega a promessa 

de libertar seus fiéis dos condicionamentos da "sociedade do espetáculo", marcada pela 

proliferação de ícones e celebridades instantâneas e pela conversão maciça da informação 

em publicidade (Debord, 1997). 

Ao amparar identidades e percepções próprias, o estádio esboça refazer, ainda que 

temporariamente, o elo com a individualidade. Conseqüência, em parte, da relativa 

"frieza" do meio (McLuhan, 1975): ali a mensagem - ou a experiência - do futebol ao 
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vivo não esgota os sentidos do receptor, não se exaure sem permitir-lhe participar 

ativamente do processo comunicativo. No templo da bola, o consumidor tem a chance de 

completar a narrativa, a mensagem predominantemente estética, trágica. Ao cumprir tal 

papel, a arquibancada mostra-se alinhada às expectativas dos consumidores evidenciadas 

nas entrevistas: ir além do "espetáculo". 

Numa sociedade cercada pelo consumismo, pela velocidade e superficialidade da 

informação, pelo culto ao instantâneo, a arquibancada acena com o cumprimento do que 

Huyssen (1997) chamou de um desejo irrealizável de autenticidade e identidade. Vai 

além da imagem e da pirotecnia da televisão. Sinaliza a essência tribal abafada na 

impessoalidade do mercado, diluída em identidades provisórias. Ao suspender o 

bombardeio de informações instantâneas e a exacerbação da racionalidade instrumental, o 

estádio promete um escape aos clichês cristalizados pela mídia. Um reencontro com o 

tempo, seqüestrado pela busca compulsiva do futuro. 

Entre os colegas de tribo, o torcedor compartilha a perspectiva de fugir de clichês, 

para viver a autenticidade. Em contraponto aos simulacros; às construções artificiais 

transformadas em realidade; à reificação das identidades; à pasteurização das 

informações e desejos, o estádio promete ao consumidor do futebol a restituição da 

identidade primitiva e do acaso num pacote três-em-um: pela experiência tribal, que a 

acomodação em cadeiras numeradas não deu conta de mitigar; pela possibilidade de 

intervir no conteúdo, de transformar-se na própria mensagem; e pelas características do 

jogo, cuja popularidade deve-se, em parte, à capacidade de surpreender, de subverter o 

esperado. 
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A promessa do extraordinário - seja na incerteza do gol, seja no reencontro com a 

identidade e a voz suprimidas no mundo dos clichês - pode assemelhar o estádio a um 

suprimento de oxigênio. A arquibancada insinua-se uma janela ao consumidor sufocado 

pelo bombardeio de mensagens audiovisuais, pelos pacotes de significados para o 

consumo em escala globalizante. 

Por conta desta abertura à construção de significados e à interação, o valor jogo da 

tipologia de Holbrook apresenta-se predominante especialmente no estádio. O consumo 

tem um acento ativo, intrínseco e auto-orientado. Especialmente ativo. A constatação 

indica a necessidade de se investir em ações que estimulem a ligação afetiva e cognitiva 

do espectador-torcedor com o futebol e que agucem a capacidade dele perder-se no 

mundo da bola, naquele organismo primordial. 

Tais iniciativas devem levar em conta, no entanto, as variações e dualidades 

identificadas nas entrevistas (e expostas no capítulo anterior), que influenciam o 

consumo. Como a geopolítica e o aspecto demográfico da arquibancada - dividida em 

torcedores profissionais/iniciados e amadores/iniciantes. Esta segmentação impõe um 

desafio aos administradores: criar um ambiente para potencializar os atributos dos dois 

subgrupos básicos, um ambiente no qual as diferenças não se transformem em rejeição 

(como evidenciam algumas entrevistas: "eles fazem bagunça, eu torço" x "eu torço, eles 

só querem ver o jogo"). 

O volume de torcedores também interfere na capacidade de o produto responder 

ao caráter ativo desejado pelo consumidor. Apresenta-se diretamente proporcional à 

inclinação a participar e a valorizar mais o espetáculo. Não só para quem vê o jogo in 

loco, mas também para o espectador de sofá: sem o calor da massa, sem suas cores e seus 



123 

sons, danças e provocações, toma-se mais difícil aquele mergulho no contexto do futebol, 

na alma do futebol. Poder-se-ia dizer que o produto chega a ser outro: destituído da 

perspectiva mítica, dionisíaca, desfalcado da riqueza simbólica para a qual a massa de 

torcedores é essencial, o futebol é rebaixado: limita-se à esfera esportiva, perde a essência 

tribal e estética - que se revelou uma mola do consumo. 

Em que pese a receita oriunda das cotas de tevê (no Campeonato Brasileiro de 

2008, clubes da Série A receberam entre R$ 3,4 milhões e R$ 21 milhões da Rede Globo, 

referentes ao direito de transmissão), uma preocupação básica dos gestores remete, 

portanto, a mecanismos que mantenham baixo o risco de esvaziámento do estádio. Tal 

propósito exige desde o reconhecimento do produto futebol como um provedor não só de 

gol, dribles, vitórias, mas de significados e emoção que desburocratizem a vida - como 

evidenciam as narrativas - até o aperfeiçoamento das condições necessárias para o 

consumidor experimentar este encontro com a alma do futebol, com a própria alma. 

Condições das quais fazem parte os chamados serviços funcionais, como a venda de 

ingressos, a acomodação, o estacionamento, as opções de lanche e conveniências afinadas 

com o perfil empresarial do. futebol. Ao identificar problemas recorrentes como a 

desorganização na venda de ingressos, os entrevistados sublinham a dicotomia entre a 

qualidade ainda precária dos serviços funcionais prestados e a importância destes, 

atestada por correntes teóricas do marketing, para a inclinação ao consumo. 

Para melhor perder-se no mundo do futebol, para obter a participação desejada e 

assim valorizar o acompanhamento da partida, é preciso que o consumidor esteja 

despreocupado de questões como onde estacionar o carro, ou como driblar o cambista, ou 

como garantir que o filho sairá incólume a um embate entre criminosos vestidos de 
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torcedor e a polícia. A adoção, por exemplo, de dispositivos de venda de tíquetes pela 

internet e a implantação de um sistema rigoroso de policiamento no entorno e nos 

principais acessos ao estádio mostram-se, mais que recomendáveis, necessárias. 

A predominância do valor jogo, em especial do caráter ativo, não é contínua, 

perene. A maior parte dos entrevistados alterna comportamentos predominantemente 

ativos, em maior escala na arquibancada que no sofá, com comportamentos reativos -

caracterizando o valor estética da tipologia de Holbrook (1999). Conseqüentemente, a 

percepção e a valorização do espetáculo apresentam-se variáveis. Oscilam, de acordo 

com a tipologia de Holbrook (1999), principalmente entre estética e jogo (play). O 

consumidor predominantemente torcedor valoriza o futebol como uma experiência 

sobretudo ativa, auto-orientada e intrínseca (jogo), enquanto o predominantemente 

espectador valoriza o futebol como uma experiência reativa, auto-orientada e intrínseca 

(estética). 

Evidenciada nas entrevistas, esta alternância (ou alteridade) remete às dicotomias 

ver-participar, esporte-espetáculo, jogo-teatro, linearidade/não-linearidade - que devem 

ser reconhecidas pelos tomadores de decisão. Não como simples antagonismos, e sim 

como faces complementares do contexto que envolve o espetáculo futebol. 

A fim de contemplar a dualidade participação-contemplação, e tomar o produto 

mais atraente, o gestor pode coordenar medidas que favoreçam uma e outra esfera 

comportamental; pois não se observa uma sobreposição de uma sobre a outra, um 

predomínio do torcedor sobre o espectador, ou vice-versa, que justificasse um 

investimento específico no planejamento estratégico do produto futebol. O administrador 

pode, por exemplo, aprimorar o uso de telões no estádio e as aplicações interativas na 
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televisão. Desta forma, a) a mensagem predominantemente estética do estádio ganharia 

um reforço didático, beneficiando a contemplação - o melhor entendimento do jogo _. 

sem comprometer a participação; b) a mensagem predominantemente didática da tevê 

ganharia um reforço estético, beneficiando a participação - a melhor vivência do 

universo do futebol - sem prejudicar a contemplação: a radiografia do esporte valorizada 

pelo consumidor típico e determinante para a formação do espectador-torcedor. 

Embora a participação se mostre fundamental à valorização do produto, como 

revelam as entrevistas, é importante considerar que parte dos consumidores deseja menos 

a experiência de acompanhar a partida e perder-se no futebol do que o resultado e as 

informações objetivas do jogo. Pois a vitória e as minúcias referenciais podem se 

transformar em trunfos para o propósito superior de ascensão ou de aceitação num 

subgrupo social (trabalho, rua, família, colégio). 

Neste caso, em que prevalecem os valores excelência ou estima (Holbrook, 1999), 

os recursos televisivos - especialmente o balé de câmeras - apresentam-se pródigos. 

Poder-se-ia recomendar, então, um uso mais intenso e sofisticado das tecnologias que 

devassam os lances, os jogadores, os bastidores. Como a adoção de novas câmeras, por 

exemplo, na roupa do juiz, para mostrar o espetáculo de um ponto de vista singular. A 

sugestão merece, no entanto, uma reflexão cuidadosa, para que o arsenal de tecnológico 

não se converta numa bola fora, ou seja, não contamine a essência subjetiva do esporte -

que se revela, nas narrativas, um ponto decisivo para a sua valorização. É preciso 

conciliar esta subjetividade primordial com os atributos da televisão, cujo volume 

superior de mensagens referenciais exerce um papel didático, pela quantidade de 

informações denotativas; e persuasivo, pela espetacularização do jogo. 
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Apesar das ênfases referencial e estética, respectivamente, as mensagens do 

futebol na televisão e no estádio reúnem elementos de outras funções. Principalmente da 

emotiva, essencial para consolidar o objetivo comum da persuasão. A mensagem 

persuasiva, retórica, representa a interseção entre a narrativa predominantemente estética, 

transgressora, do estádio e a narrativa predominantemente referencial, didática, da 

televisão. Diferentemente da função estética, do enredo trágico, do discurso poético, que 

se debruçam em faixas moderadas de redundância para impingir um esforço 

interpretativo no destinatário (consumidor/torcedor), a função retórica, codifica uma 

"inexpectatividade regulada" (Eco, 2001): o inesperado e o referencial são regulados 

para persuadir. São cúmplices. Recomenda-se que o gestor esteja atento a tais variações 

alusivas à eficiência de comunicação do espetáculo, de forma a evitar que o futebol se 

transforme quase exclusivamente num mosaico de números, esquemas e cenas 

radiografadas por computadores e câmeras de última geração, atrofiando elementos 

indispensáveis à feição mítica e, conseqüentemente, ao seu poder persuasivo. 

Aplicada com fins persuasivos, a espetacularização do futebol pode manter as 

intervenções do consumidor na defensiva. Sem conceder muitas brechas para 

descobertas, a farra audiovisual - na qual a partida de futebol se inclui - tende a 

disciplinar os pensamentos e as atitudes, o lazer e o tempo, tornando-se uma ameaça ao 

consumo. Desta forma, os gestores devem estar atentos para que o didatismo e a riqueza 

audiovisual, importantes à valorização da partida pelo espectador-torcedor, não abafem 

uma qualidade essencial do produto: o mergulho num mundo povoado de subjetividades 

e aberto à participação do consumidor. 
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Embora contemplem narrativas e valores distintos, tevê e estádio indicam um jogo 

de complementariedade. Supostamente favorável aos objetivos de mercado,. tal 

conjugação é estimulada pelos veículos de comunicação de massa. À luz do consumo, 

suas diferenças não se convertem em conflito. Nem excludentes, nem concorrentes. As 

respectivas experiências apresentam-se simbióticas, e assim devem ser convenientemente 

geridas. 

A identificação dos comportamentos de consumo de acordo com o modelo de 

Holbrook (1999) apresenta-se conveniente como fonte de subsídios às decisões gerenciais 

acerca do espetáculo futebol. No entanto, as variações da forma pela qual o produto é 

valorizado não devem ser compreendidas como referências herméticas. Embora haja uma 

predominância do valor jogo, que supõe um consumo auto-orientado e extrínseco, as 

entrevistas evidenciam que, em determinadas circunstâncias, o mesmo jogo pode adquirir 

para o mesmo consumidor uma conotação utilitária: ao ouvir uma provocação, por 

exemplo, ele muda de comportamento: só a vitória passa a interessar, o que supõe um 

consumo extrínseco. É recomendável que o administrador esteja atento a essas oscilações 

- por vezes alheias a categorias, a modelos teóricos - e não as considere situações 

excludentes. Uma das principais habilidades deste profissional talvez seja conjugá-las, o 

que aponta para uma nova pesquisa. 

Em que pese a contribuição da tipologia de Holbrook para melhor compreender 

como os consumidores valorizam o futebol, as narrativas revelam ser enganoso enquadrar 

o acompanhamento da partida, tanto no sofá quanto na arquibancada, num modelo 

específico. O que se observa é uma alternância: apesar do predomínio do valor jogo -
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para o qual o caráter ativo da experiência mostra-se preponderante -, a experiência de 

consumo ora pende para estética, ora para eficiência, ora para status. 

Tal alternância confirma a essência multi dimensional do futebol e indica a 

necessidade de o produto ser tratado não só na esfera esportiva, cujo consumo depende, 

essencialmente, de um valor tangível: a vitória, o placar, a quantidade de craques, o 

volume de dribles e lances de efeito. Embora tais atributos sejam prestigiados pelo 

consumidor regular de futebol, as entrevistas mostram que há outros elementos, 

intangíveis, igualmente relevantes para a inclinação de consumo. Boa parte além das 

'quatro linhas' e além do tempo, como a pelada com os amigos de infância ou o abraço 

do pai no primeiro Aa-Au. Elementos que compõem a vivência cognitiva, mecânica e 

afetiva, essencial para a formação do espectador-torcedor. Cumpre ao gestor, portanto, 

aguçar esses elementos; ou seja, criar um contexto favorável ao (re )encontro com a 

memória afetiva e cognitiva, favorável ao envolvimento do consumidor; um contexto que 

propicie ao consumidor vivenciar o futebol, não só o jogo. A tarefa exige mais do que a 

presença de bons jogadores ou a expectativa de um "resultado positivo". 

Estádio e televisão podem contribuir de maneiras distintas complementares para o 

envolvimento e a formação do espectador-torcedor. Pela riqueza simbólica e 

informacional (vastidão de significados), o estádio ensina a desejar. Estimula a 

intimidade com dribles, folclores, cantigas, dramas, glórias, contradições, sons, silêncios, 

cores; com a alma do futebol. Na televisão, a chave para o envolvimento remete à 

riqueza de referências, típica da mensagem didática. A tevê, como foi observado no 

capitulo anterior, ensina a ver, como se fornecesse atalhos para o espectador mergulhar 

no clima do jogo, e assim envolver-se com o espetáculo. As entrevistas evidenciam, no 
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entanto, que a aproximação possibilitada por um punhado de câmeras ainda se mostra 

insuficiente para promover uma inclusão efetiva do espectador no contexto do jogo. Pode 

aguçar sua percepção, ensiná-lo a ver futebol, mas não o mantém a uma certa distância 

das liturgias associadas ao espetáculo. Eis, possivelmente, um dos principais desafios 

para o gestor de futebol: reduzir esta distância, ampliando o campo simbólico, ampliando 

o espaço para o inesperado - o que supõe esforços além da sofisticação e do aumento do 

número de câmeras. Parece menos uma questão tecnológica do que uma questão de foco: 

um dos caminhos talvez seja articulação dos lances da partida apresentados em minúcias 

- não só aqueles associados à bola - com mais cenas e personagens fora do gramado: 

torcedores, gandulas, ambulantes, bandeiras, canções, passagens históricas etc. 

Outro caminho para ampliar o envolvimento do espectador pode ser o 

aperfeiçoamento de recursos de interatividade - cujo uso mais intenso está relacionado à 

implantação efetiva, plena, da tevê digital, prevista para 2010. As chamadas aplicações 

interativas criam a perspectiva de participação sistemática do espe.ctador-torcedor no 

espetáculo apresentado pela televisão. Desta forma, ele tende a desenvolver um vínculo 

mais estreito com o produto. Pois, como fica evidente nas entrevistas, o caráter ativo da 

experiência de consumo é essencial para a valorização do futebol. 

Impõe-se ao gestor, portanto, a missão de executar com maestria a tabelinha sofá

arquibancada. De maneira a potencializar seus respectivos atributos para o consumo -

como a riqueza simbólica e a riqueza referencial - e a reforçar as dualidades e os traços 

complementares apontados nas entrevistas; sem que tal conjugação possa contaminar as 

formas de apresentação específicas. Por exemplo: até que ponto a disseminação de telões 
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sofisticados nos estádios não prejudicaria a espontaneidade imprescindível para a 

valoriza~ão do futebol? 

Embora a dualidade iniciado/não-iniciado seja observada nas entrevistas, convém 

ressalvar que os dados e as análises desta pesquisa contemplam, predominantemente, o 

consumidor efetivo de futebol (o iniciado) e a forma como valoriza o espetáculo 

apresentado na tevê e no estádio. Desta forma, sugere-se o desenvolvimento de novas 

pesquisas, mais voltadas para a formação do consumidor de partidas de futebol ao vivo, 

ou seja, para melhor compreender como são formados novos espectadores-torcedores. 
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