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A bola que vigia e pune: 

O uso do dispositivo como medida de segurança em arenas de Copas do Mundo1 

 

Elcio Cassola Padovez2 

Ary Rocco Junior3 

 

Resumo: A ideia central deste artigo é, a partir da definição do conceito de dispositivo 

em Giorgio Agamben e Michael Foucault, contextualizar o crescimento de medidas de 

segurança em edições recentes da Copa do Mundo, tomando como exemplo o Brasil 

(2014) e a Rússia (2018). Também será analisado como o fenômeno de arenização dos 

estádios fez aumentar a sensação de segurança e a vigilância nas novas arenas esportivas, 

como o uso de biometria como um legado pós-Mundial e documentos de identificação, 

como o FIFA ID. Como um dos referenciais teóricos, utilizamos o conceito de docilização 

dos corpos, de Foulcault, para fazer um paralelo da maneira controlada e artificial que o 

padrão FIFA busca fazer com que o consumidor-torcedor se comporte dentro dessas 

novas praças multiuso do esporte, de assentos marcados e interações digitais nem sempre 

espontâneas.  

 

 

Palavras-chave: Comunicação; Dispositivo; Copa do Mundo; Vigilância; Arenização.   

 

 

1. O controle que vem antes do apito  

 

No rico universo de expressões surgidas a partir do futebol, há uma muito 

conhecida e utilizada por técnicos e jogadores de que “a bola pune”. Quando um time 

deixa de fazer um gol para não dar chances ao adversário de vencer, ou se acomoda em 

uma vantagem mínima, como o 1 a 0, e leva o empate, tal expressão é recorrente em 

entrevistas pós-jogos e nos lamentos boleiros.  
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Se transportarmos esta frase para o campo das ciências sociais, e a partir de 

conceitos dos filósofo francês Michel Foucault (1926-1984) e do filósofo italiano Giorgio 

Agamben, como o de dispositivo, que definiremos logo a seguir, chegamos a ideia de que 

a redonda não só pune, como vigia tudo o que está ao seu redor no gramado e no estádio, 

por meio de uma série de dispositivos utilizados como medidas de segurança, por 

exemplo, câmeras de TV e de monitoramento, acesso por biometria, cruzamento de dados 

com o governo.  

Tal estrutura vigilante no meio do futebol é um reflexo de sociedades cada vez 

mais assoladas pela violência, e que tem como uma das premissas para ir a um jogo se 

sentir seguro. A Inglaterra, após as tragédias de Heysel (1985) e Hillsborough (1989)1 foi 

um dos países pioneiros a tomar medidas mais drásticas de controle e medidas de 

segurança para evitar novas superlotações de estádios que apresentassem más condições 

de conservação, e também, dos problemas causados pelos hooligans ingleses, que por 

conta de confrontos internacionais, custaram a suspensão dos clubes ingleses em cinco 

anos sem participar de competições europeias e passaram a ser cada vez mais vigiados 

pelo governo da primeira ministra Margareth Thatcher (1925-2013).   

Em Copas do Mundo, o uso obrigatório de medidas de segurança passa a ser 

exigido com da edição francesa, em 1998, a partir da aprovação do documento Estádios 

de Futebol: Recomendações e quesitos técnicos (MAZZEI; ROCCO, 2014, p.191) 

redigido pela Fifa como um guia obrigatório para os países-sede, com 11 pontos 

fundamentais que na visão da entidade simbolizam a boa realização do megaevento.  

 

 

 

 

_____________________________________________________________________________________ 

1. Tanto a tragédia ocorrida no estádio da Bélgica, pela final da Liga dos Campeões da Europa, entre o 

Liverpool e a Juventus, quanto a semifinal da Taça da Inglaterra, entre o Liverpool e o Nottingham Forest, 

fizeram com que as associações europeias de futebol passassem a discutir medidas para aumentar a 

segurança dos estádios. Um dos reflexos mais drásticos foi a suspensão de times ingleses de participar, por 

cinco anos, de eventos fora da Grã-Bretanha, e o cerco aos hooligans durante o período Margareth Thatcher 

(1925-2013).  
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A segurança é um desses pontos centrais, como veremos ao longo deste artigo, 

que se propõe a contextualizar a ideia de dispositivo a partir de leituras sobre Agamben, 

de que elas geram uma relação de poder, simbolizada como uma gigantesca acumulação 

e proliferação de dispositivos e que hoje, não haveria um só instante na vida dos 

indivíduos que não seja modelado, contaminado ou controlado por algum dispositivo 

(AGAMBEN, 2005, p.13). A escalada das medidas de segurança também simboliza a 

consolidação capitalista na qual vivemos.  

Antes de passarmos aos dois casos de análise nos itens 3 e 4, o do uso de 

biometria para acesso à Arena da Baixada (Curitiba) e o da criação e obrigatoriedade de 

uma carteira de identidade para se ter acesso às arenas da Copa do Mundo na Rússia 

(2018), respectivamente, também é preciso que busquemos na arqueologia do saber 

foucaultiano algumas luzes para contextualizar o conceito de dispositivo. 

Foucault nunca se preocupou em talhar uma definição clara do que é um 

dispositivo. Mesmo assim, é possível encontrar em algumas de suas entrevistas, 

revisitadas por Agamben em seus estudos nos anos 1990, e na vasta produção de sua obra, 

especialmente em História da Sexualidade – A Vontade de Saber (2010), algumas pistas 

e alguns ditos que nos ajudam a clarear a questão. Para ele, o dispositivo pode ser descrito 

como: 

 

Um conjunto heterogêneo, que inclui virtualmente qualquer coisa, linguístico ou não 

linguístico no mesmo título: discursos, instituições, edifícios, leis, medidas de segurança, 

proposições filosóficas etc. O dispositivo em si é a rede que se estabelece entre esses 

elementos. O dispositivo tem sempre uma função estratégica concreta e se inscreve sempre 

em uma relação de poder. (FOUCAULT, apud AGAMBEN. 2005, p.9)  

 

Tais relações de poder no governo dos homens abarcam desde aspectos ligados 

ao sexo e suas condutas até o universo do futebol, que começa a perder o aspecto lúdico 

com o avanço da Revolução Industrial no século XIX, e começa a tomar corpo como 

instituição social em 1836, com a criação da Football Association, na Inglaterra, e será 

totalmente instucionalizado com a fundação da Fifa, em 1904, e com a criação da Copa 

do Mundo, em 1930.  
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2. A arena de futebol construída pela arquitetura disciplinar  

 

A Fifa pode ser considerada umas das instituições sociais mais poderosas do 

mundo a partir do século XX. Fundada em 21 de maio 1904, ela é para o sociólogo 

brasileiro Maurício Murad a maior entidade congregadora que já existiu, e reúne mais 

países associados (atualmente são 211, contra 206 do COI e 201 da ONU) do que qualquer 

outra instituição de qualquer natureza já conseguiu (MURAD, 2007, p.15). 

Com sua força global reconhecida, ela possui códigos próprios de conduta e 

exigências aos países que, numa geopolítica contemporânea da bola, desejam atrair o 

megaevento esportivo como forma de venda da imagem do país no exterior, aquecimento 

interno da economia, por meio da construção civil, mobilidade urbana, telecomunicações 

e turismo.  

O estádio do futebol, o palco central da estrutura monumental exigida para se 

realizar uma edição de Copa do Mundo, também se tornou uma testemunha ocular e 

arquitetônica das transformações desde 1930, ano do primeiro Mundial, no Uruguai, em 

diante. Se tomarmos como exemplo a final da Copa de 1950, realizada no Maracanã, o 

público presente na vitória uruguaia sobre o time brasileiro foi estimado em 200 mil, com 

a imensa maioria de pé, sem assentos marcados e estruturas de cimento. Se fizermos um 

avanço até 2018, o estádio Lujniki, em Moscou, que receberá a abertura e final da edição 

russa da Copa, a lotação máxima é de 78,5 mil pessoas, segundo dados disponibilizados 

pela Fifa. Ou seja, quase 1/3 a menos, motivo explicado pela colocação obrigatória de 

assentos em todos os setores, maior controle no acesso às novas arenas, setores 

bloqueados para a instalação de câmeras da entidade que ficam responsáveis pela geração 

de imagens para o mundo, entre outros. Tal fenômeno, chamado de “arenização”, 

começou a ser constituído e moldado a partir do Mundial nos EUA, em 1994, considerado 

por muitos pesquisadores e estudiosos do esporte, como Gilmar Mascarenhas (UFRJ), 

Irlan Simões (UERJ), Ary Rocco Jr (USP) e Leandro Mazzei (UNICAMP), a entrada 

definitiva deste megaevento do futebol na era do entretenimento e do espetáculo.  

Com a Copa da França, passou a vigorar o documento Estádios de Futebol: 

Recomendações e quesitos técnicos (MAZZEI; ROCCO, 2014, p.191), com os 11 pontos 

fundamentais que na visão da FIFA devem ser seguidos para a boa realização do 

megaevento esportivo. A segurança é um desses pontos centrais, e segundo dados de uma 

pesquisa qualitativa realizada sobre os hábitos de consumo e o tipo de público local 
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presente torneio do Brasil por Rocco e Mazzei (2014), as classes A e B, com maior poder 

aquisitivo e o tipo de público direcionado que a entidade máxima do futebol quer atrair 

para a Copa do Mundo, consideraram que ter segurança é um dos principais fatores para 

se adquirir um ingresso do megaevento esportivo, assim como a questão do 

entretenimento, e  a necessidade de “ver e ser visto”, principalmente, com o auxílio das 

redes sociais do universo digital (idem; ibdem, p.191). Das 2.761 pessoas ouvidas para a 

pesquisa, a maioria declarou que só voltaria a um evento em uma das 12 arenas da Copa 

no Brasil caso fossem mantidos os níveis de segurança, dentro e fora das instalações. A 

sensação de segurança experimentada pelo torcedor-consumidor é elemento considerado 

fundamental para seu retorno aos estádios após o Mundial (idem; ibdem, p.191). 

Se observamos tais ações e exigências da Fifa como um discurso, podemos 

analisar que a “elitização” do público em Copa do Mundo é um dos reflexos do 

desenvolvimento do futebol como instituição social a partir de 1836, ano em que a 

Inglaterra, por meio da Football Association, passa a incorporar na modalidade valores 

marcantes do Séc. XIX, como igualdade, competitividade e mérito (SANTOS, 2013, p.3). 

O futebol moderno, inicialmente praticado dentro das Schools, como forma de preparação 

da disciplina dos gentlemen ingleses, e também como forma de organização do tempo 

livre dos trabalhadores das fábricas superaquecidas com a primeira fase da II Revolução 

Industrial (1850-1870) vai se moldando dentro de uma sociedade disciplinar (MUCHAIL, 

1985, p.198), que por meio de discursos e dispositivos, busca controlar os ritos e costumes 

dos torcedores dentro do estádio.  

Se, de acordo com o sociólogo francês Henri Lefebrve (1901-1991) (apud 

Mascarenhas, 2013), os estádios, ao longo do Séc. XX foram utilizados pelo público como 

um espaço de expressão cultural e um lugar de festa, e a partir da década de 1990, com a 

efervescência de uma Economia do Futebol e normas mais rígidas e técnicas para a 

construção de praças esportivas para eventos organizados pela Fifa, passa-se a ver um 

aumento significativo de controle sobre os corpos, os ritos e as manifestações coletivas 

(GAFFNEY; MASCARENHAS; 2013, p.2).  

Assim, até o assento no qual o torcedor-consumidor irá ocupar no espetáculo 

está organizado dentro de um pensamento institucional, e mesmo que sua identificação 

como individuo seja mantida, ele se torna dessubjetivado de frente para o gramado, com 

seu corpo docilizado (FOUCAULT, 1999) e imóvel em uma cadeira, o que poderíamos 

interpretar como a intenção de se docilizar na forma de torcer, e que ela seja cada vez 
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mais controlada e contemplativa, sob a ótica do pensador francês Guy Debord (1931-

1994) a respeito do jogo espetacular que se desenrola a sua frente. 

 

3. A arena mutante e da inovação  

 

O Clube Atlético Paranaense é um clube internacionalmente reconhecido por 

suas decisões pioneiras, como ser o único time da Série A do Campeonato Brasileiro a 

fazer uso de grama sintética (CAP, 2015). O piso, segundo informações disponibilizadas 

no site da equipe, foi inaugurado oficialmente na partida entre o Furacão, apelido Atlético 

do Paraná, e o Criciúma, válida pela segunda rodada da Copa da Primeira Liga, em 25 de 

fevereiro de 2016.  

 

Sob as ruínas impiedosas do velho e simpático estádio Joaquim Américo (de 1924) a cidade 

de Curitiba erigiu, em 1999, a Arena da Baixada, mais um símbolo de seu city marketing, de 

sua imagem de cidade progressista e ordeira. Trata-se de um estádio elitizado, com 

restaurante, lojas e amplo estacionamento, concebido dentro dos padrões vigentes, onde o 

estádio é um espaço de consumo. Foi o primeiro estádio brasileiro a vender os “naming 

rights”. (SÁNCHEZ, 2003)  

 

Ainda segundo o site da instituição esportiva, o gramado sintético, muito comum 

para a prática do futebol no México, nos EUA e em alguns países da Europa, que passam 

meses em baixas temperaturas e pouca luz solar, tornou-se a melhor opção para a 

reformulada Arena da Baixada, localizada no centro de Curitiba e uma das 12 sedes 

utilizadas durante a Copa do Mundo no Brasil (2014). O estádio, com capacidade para 41 

mil espectadores, também é o primeiro das novas arenas no Brasil a contar com a 

tecnologia de teto retrátil (CAP, 2015), que se abriu para a realização de outros eventos 

esportivos, como o Mundial de Vôlei (2016) e o UFC Curitiba (2016).  
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(Figura 1. Construção fechada da Arena da Baixada lembra uma estrutura panóptica de uma prisão. 

(Crédito: Elcio Padovez) 

 

Em dias de jogos do Furação, o teto costuma ficar fechado por conta de o 

gramado artificial não precisar de luz direta, mas ao se observar a estrutura interna da 

arena como um exercício foucaultiano, toda a estrutura em ferro e encerrada em si mesma 

lembra muito a arquitetura de um presídio, e a imagem simbólica de um panóptico 

(FOUCAULT, 1987) faz sentido quando, desde 10 de setembro de 2017, o Clube Atlético 

Paranaense se utilizou da estrutura de legado oferecida por conta da Copa e mais uma vez 

inovou, ao ser a primeira arena esportiva do Brasil a ter 100% de cadastramento 

biométrico tanto para seus torcedores e sócios, quanto a torcida visitante (ESTADÃO, 

2017).  

 

3.1 A biometria como dispositivo esportivo 

 

Numa manhã de domingo com sol forte e às 11h da manhã em Curitiba, o 

Atlético Paranaense e seu maior rival, o Coritiba, se enfrentaram pela 23 rodada do 

Campeonato Brasileiro.  O palco: a Arena da Baixada. Ao longo da semana que antecedeu 

o Atletiba, apelido dado pela imprensa local ao Dérbi curitibano, um dos assuntos mais 

comentados e debatidos em programas de TV e rádio foi o anúncio de que todos os 

espectadores que fossem ao jogo, independente da torcida, deveriam se apresentar antes 

do jogo para realizar o cadastramento biométrico.  

 

 

Que há de espantoso no fato de que a prisão se assemelhe às usinas, às escolas, às casernas, 

aos hospitais, e de que todos se assemelhem às prisões? (FOUCAULT, 1999, p.229)  

 



 

Intercom – Sociedade Brasileira de Estudos Interdisciplinares da Comunicação 
41º Congresso Brasileiro de Ciências da Comunicação – Joinville - SC – 2 a 8/09/2018 

 

 8 

A biometria é o primeiro passo. É um avanço sob aspecto de segurança, fornecimento de 

dados para inteligência, avanço tecnológico. Mas, a médio prazo, poderemos ter a realização 

do check-in por outras formas digitais, como o reconhecimento facial.(ESTADÃO ONLINE, 

2017)3 

 

Após colher as digitais de todos os dedos das mãos, o torcedor, junto com o 

ingresso comprado em seu nome a partir do próprio CPF, pode entrar na arena. Segundo 

informações de sites como o Estadão, o dispositivo, em funcionamento desde o início da 

temporada de 2015, mas apenas para o setor FAN, reservado às torcidas organizadas do 

clube, dispositivo também utilizado nas arenas do Grêmio e do Internacional, em Porto 

Alegre (ESTADÃO, 2017). 

Alguns veículos locais, como o site Bem Paraná, também noticiaram que a 

ampliação da medida de segurança serviria como ferramenta de cruzamento de dados com 

o Estado do Paraná, para facilitar as buscas e apreensões de pessoas que tivessem 

problemas com a Justiça. A parceria com o órgão estadual Companhia de Informação do 

Paraná (CELEPAR) também visa criar um sistema de consulta aos cadastros de órgãos 

públicos para aumentar a segurança em jogos de futebol e outros eventos com grande 

concentração de pessoas na Arena da Baixada (BEM PARANÁ, 2017.  

Eu estive nesta partida, e comprei ingresso para assistir ao clássico do Paraná na 

torcida do Atlético. Nos dias que antecederam à partida, muitas pessoas, seja por meio de 

redes sociais ou em participações em programas de debate esportivo nas rádios da cidade, 

reclamaram da medida, e de que ela dificultaria o acesso à arena, o que, apesar da 

agilidade do cadastro, que no meu caso não durou mais do que três minutos, fez com que 

o público presente ao jogo tão importante fosse de apenas 17 mil (CBF, 2017), sendo que 

a capacidade máxima da praça esportiva é de 41 mil pessoas.   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

_____ 

3.Entrevista com Mauro Corrêa, diretor da empresa de marketing esportivo CSM Golden Goal, uma das empresas responsáveis no Brasil pela implantação de 

sistemas de segurança nas arenas construídas ou remodeladas para receber a Copa do Mundo e as Olimpíadas.  
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(Figura 2. Torcedores do Atlético-PR passam por checagem biométrica no jogo contra o Coritiba, 

em 10 de setembro de 2017, o primeiro a ter o funcionamento 100% do dispositivo. Crédito: Tribuna do 

Paraná/Divulgação) 

 

 

Mesmo com a reclamação e o público abaixo do esperado, o sistema biométrico, 

que foi utilizado em outras oito ocasiões em 2017, funcionou como esperado pelos 

organizadores, e como dispositivo de segurança, já mostrou seu cartão de visitas, ou 

parafraseando a linguagem do futebol, o cartão vermelho a um torcedor do Coritiba, que 

depredou uma cadeira do setor visitante da Arena da Baixada, mas foi rapidamente 

identificado, por meio de imagens de câmeras de segurança e pelas digitais deixadas no 

cadastramento biométrico (GLOBOESPORTE, 2017). Segundo informações divulgadas 

pelo CAP à imprensa, via nota oficial, o torcedor foi indiciado criminalmente por 

vandalismo e não pode mais ter acesso a eventos realizados na praça esportiva do 

Atlético-PR.  
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4. From Rússia, with love e bastante controle  

 

Apesar da distância geográfica continental entre elas, a capital paranaense e as 

11 cidades-sede da próxima Copa do Mundo, na Rússia, têm em comum o expressivo 

aumento de dispositivos e procedimentos de segurança nas arenas “padrão Fifa”. Se no 

caso da Arena da Baixada, a maior vigilância, seja por um eficiente circuito de câmeras e 

biometria, é voltado para evitar problemas das torcidas organizadas em dias de jogos do 

Atlético-PR, no caso russo, a preocupação do comitê organizador do Mundial responde 

pelos nomes de hipotéticos ataques terroristas (com ênfase no Estado Islâmico) e 

confrontos campais entre hooligans ingleses e membros da torcida ultranacionalista da 

seleção russa de futebol4.  

No quesito segurança, um dos 11 pontos obrigatórios da cartilha técnica da Fifa 

para Mundiais, a Rússia inovou ao anunciar a criação de um cartão de identidade (FAN 

ID) para quem for assistir aos jogos in loco. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

4. Em 11 de junho de 2016, cerca de 500 membros da torcida russa e hooligans ingleses protagonizaram 

uma batalha campal na cidade de Marselha, sul da França, durante o jogo Inglaterra x Rússia, válido pela 

2ª rodada da Eurocopa. A briga entre torcidas tomou as ruas do Velho Porto e até dentro do Estádio 

Velódrome houve incidentes, ambos reprimidos pela polícia francesa. Três dias mais tarde, as duas torcidas 

travaram novo confronto, desta vez na cidade de Lille. Para organizações como o centro de informações e 

análise de incidentes xenófobos e racistas da Rússia (Sova), os hooligans locais fogem do padrão 

encontrado no Ocidente, pois eles são especialistas em causas brigas e se preparam metodicamente para 

isso (disponível em: http://www1.folha.uol.com.br/esporte/2017/11/1932492-russia-fecha-cerco-contra-

principal-hooligan-do-pais-ex-aliado-de-putin.shtml) 
 

 

http://www1.folha.uol.com.br/esporte/2017/11/1932492-russia-fecha-cerco-contra-principal-hooligan-do-pais-ex-aliado-de-putin.shtml)
http://www1.folha.uol.com.br/esporte/2017/11/1932492-russia-fecha-cerco-contra-principal-hooligan-do-pais-ex-aliado-de-putin.shtml)
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O uso do documento, utilizado pela primeira vez em Copas, só pode ser 

requerido após a compra de ingressos, e serve, de acordo com informações do Ministério 

do Turismo (FOLHA, 2017), como visto de entrada e de permanência na Rússia de dez 

dias antes e dez dias após o jogo final do torneio, marcado para o dia 15 de julho de 2018, 

além de um cartão de acesso para uso gratuito do transporte público nas cidades-sede e 

trens especiais que serão disponibilizados para turistas que precisem se locomover de uma 

sede a outra para assistir às partidas.  

Em 2017, a FAN ID foi testada durante a Copa das Confederações (17 de junho 

a 2 de julho) e um dos resultados positivos divulgados pela organização local foi o 

impedimento de 191 indivíduos (AGÊNCIA RUSSA TASS, 2017), com antecedentes 

criminais na Rússia e no exterior, de entrar nos arredores e arenas esportivas destinadas 

à competição, que reúne os campeões continentais, e é considerada pela Fifa como um 

termômetro de como está a organização  da próxima Copa do Mundo a um ano da 

abertura.  

O recrudescimento das medidas de segurança para o megaevento esportivo na 

Rússia também respingou dentro do governo do presidente Vladimir Putin, e o pior, em 

cima de um bom amigo e defensor na esfera político-esportiva. Putin, um político 

defensor da ideia do Сильное государство, o Estado forte e centralizado, e cuja 

disciplina é um dos pilares institucionais, nada pode fazer, nem indiretamente, para 

manter o credenciamento de Alexander Sphrigin, considerado o hooligan mais famoso da 

Rússia, e o fundador e líder da União de Todas as Torcidas (2007) movimento que 

congrega uniformizados de times de futebol de norte a sul do País. Sphrigin, um dos 20 

torcedores russos expulsos da França após o confronto contra hooligans ingleses na 

Eurocopa de 2016, foi recebido como heroi em Moscou (FOLHA, 2017).  

Por ser funcionário influente do gabinete do deputado pró-Putin Igor Lebedev, 

Alexander possuía credenciamento da Federação Russa e era figurinha certa em eventos 

ligados à Copa do Mundo, como as inspeções às arenas, e até o poder do dispositivo da 

FAN ID se virar contra ele. O governo Putin, que de 2004 até recentemente, manteve 

relações perigosas e institucionais com as torcidas de extrema-direita, até chegou a emitir 

um documento de acesso para Sphrigin acompanhar à Copa das Confederações, mas 

mudou de ideia um pouco antes da abertura, disputada em 17 de junho de 2017, em São 

Petersburgo, e a cancelou. Seriam estas decisões, como o recente banimento de 1000 
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torcedores russos com antecedentes criminais de jogos do campeonato local (FOLHA, 

2017) um reflexo da força do discurso dos dispositivos de segurança exigidos pela Fifa, 

ou uma boa cortina de fumaça de transparência, expediente muito utilizado pelo czar 

contemporâneo do Kremlin desde o ano 2000? 

 

4. Considerações – continentes da bola e da desordem institucionalizada  

  

O Brasil, que sediou a última edição da Copa do Mundo (2014), e a Rússia, que 

está a pouco menos de seis meses de abrir o próximo Mundial organizado pela Fifa, 

dividem muito mais do que a paixão pelo futebol. Os dois países continentais integram 

os BRICs, bloco de países emergentes composto também pela África do Sul, China e 

Índia. Tais países, que no início do século XXI, e com as economias superaquecidas, 

enxergaram na realização de megaeventos esportivos uma ferramenta diplomática de 

promoção da imagem local no mundo por meio do Poder Brando (Softpower). No período 

referente a 2008 a 2018, a comunidade praticamente “monopolizou” a organização e sede 

das Olímpiadas (Pequim 2008 e Rio 2016) e da Copa do Mundo ou eventos preparatórios 

da FIFA (África do Sul 2010; Brasil – Copa das Confederações 2013 e Copa do Mundo 

2014; Índia – Mundial Sub-17 e Rússia – Copa das Confederações 2017 e Copa do Mundo 

2018). Neste intervalo de uma década, apenas os Jogos de Londres, em 2012, não foram 

sediados em nações pertencentes aos BRICs. 

Além da enormidade geográfica, brasileiros e russos convivem diariamente com 

enormes abismos sociais, corrupção e a formação extremamente complexa de seus povos, 

a partir da junção de muitas etnias. O caldeirão cultural e social também se encontra no 

futebol, e com a explosão das torcidas organizadas, a partir dos anos 1970 no Brasil, e 

pós-1991 na Rússia, o esporte também passou a simbolizar a violência social que assola 

as duas nações-continentes. Na Rússia, de acordo com um levantamento feito pelo Sova, 

entre 2016 e 2017, foram registrados 87 incidentes registrados ligados a racismo e 

xenofobia nos estádios.  

No Brasil, mesmo com o Estatuto do Torcedor em funcionamento desde 2003, 

que prevê punições pesadas a atos de vandalismo nas praças esportivas, chegando até o 

banimento de acesso, as cenas de batalha campal no Maracanã, ocorridas no início de 

dezembro de 2017, na decisão da Copa Sul-Americana, entre Flamengo X Independiente 

(ARG) são uma constante. A sensação geral dos torcedores e torcidas organizadas no País  
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é de que a lei existe, mas não se aplica com o rigor da escrita, o que colabora para a certeza 

de que atos infracionais terminam, na maioria das vezes, impunes. 

 No caso trazido pelo artigo da detenção de uma pessoa na Arena da Baixada, o 

nome de quem cometeu a infração não aparece nem na nota divulgada pelo Atlético-PR, 

muito menos pelos veículos que noticiaram o fato. Eles preferiram dar ênfase na 

eficiência do sistema de biometria para localizar o torcedor infrator e reforçar a sensação 

de que as arenas possibilitam uma sensação de segurança maior.  

Se formos comparar com a FIFA ID, há um contraste bastante tênue: enquanto 

o torcedor se transforma em estrela principal do espetáculo, ao ter sua própria credencial, 

com foto, nome, número de passaporte e até mesmo o nome escrito em cirílico, como 

uma forma de pertencimento, que após seu término, será uma memória agradável e 

reforçará a relação entre o torcedor-consumidor e a FIFA para o próximo ciclo da Copa 

do Mundo, mesmo ele sendo vigiado enquanto estiver nos espaços da instituição.  

Esta crescente elitização dos estádios no Brasil e em outras partes do mundo, 

com aumento proporcional de medidas de segurança, traz uma falsa ideia de contenção 

da violência. Para Murad, a paixão esportiva número um dos brasileiros só terá 

desenvolvimento melhor e diminuição efetiva da violência a partir da junção entre o 

conforto proporcionado pelas novas arenas e o acesso de todas as classes sociais ao 

espetáculo. 
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